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Het academische, politiële en politieke debat over de 
evaluatie van 10 jaar politiehervorming

Editoriaal

Nooit voorheen werd, sinds de Belgische onafhankelijkheid, zo drastisch ingegrepen 
op structuur en de organisatie van de politiediensten als 10 jaar geleden. Het is en 
blijft één van de grootste bestuurskundige hervormingen in ons land. De vraag is en 
blijft uiteraard cruciaal in welke mate deze politiehervorming geslaagd is.

Anno 2009 ligt het evaluatierapport dat in deze reader als eerste bijdrage wordt ge-
presenteerd, ter tafel. Dit rapport werd opgesteld door de Federale politieraad op ver-
zoek van de ministers van Binnenlandse zaken en van Justitie. Op 06 juni 2008 ontving 
de Federale Politieraad de volgende opdracht in een schrijven vanwege de minister 
van Binnenlandse Zaken:

“De wet op de geïntegreerde politie is inmiddels bijna 10 jaar oud. De politiehervor-
ming was een bijzonder grootschalige operatie, die in een korte tijdspanne werd door-
gevoerd en die de voorbije jaren ook voortdurend werd bijgestuurd. Inmiddels mogen 
we stellen dat deze operatie geslaagd is en dat de werking van de politiediensten er in 
ons land globaal genomen sterk op vooruit is gegaan. Precies tien jaar na het Octopus-
akkoord lijkt het echter aangewezen om een globale evaluatie van deze hervorming op 
te maken. We mogen namelijk niet berusten in zelfgenoegzaamheid, maar moeten ons 
blijvend de vraag durven stellen waar het beter kan en anders moet. Ook vanuit het 
parlement (onder andere bij de bespreking van de beleidsnota’s) werd me de vraag naar 
zulke globale evaluatie gesteld. Ik denk dat de Federale Politieraad, die naast de politie-
diensten zelf alle actoren verenigt die de politie aansturen, de aangewezen instantie is 
om zulke evaluatie te maken. Ik zou daarom willen vragen om in de Federale Politieraad 
deze oefening de komende maanden te willen maken. Uiteraard kunt u zich hiervoor al 
beroepen op andere rapporten, en ik denk in het bijzonder aan de drie rapporten, die de 
Commissie ter begeleiding van de politiehervorming op lokaal niveau de voorbije jaren 
maakte. Het lijkt mij belangrijk om ook de lokale autoriteiten, via de adviesraad van de 
burgemeesters, bij deze evaluatie te betrekken. Alleszins is het de bedoeling om uw eva-
luatie in het najaar, samen met uw raad, in het parlement te kunnen bespreken, om hier 
vervolgens beleidsmatig de nodige conclusies uit te kunnen trekken.”

Deze opdracht werd tot een einde gebracht. In een eerste bijdrage wordt het evalua-
tierapport zelf in zijn geheel gepubliceerd. Een eerste vraag die vrij snel opkomt gaat 
niet zozeer over de uitkomst van dit rapport, maar eerder over de legitimiteit van de 
inhoud van het rapport dat uiteindelijk toch door een aantal ‘belanghebbenden’ werd 
opgemaakt.

Zowel het tijdschrift Panopticon als de Cahiers Politiestudies werden onmiddellijk en 
enthousiast bereid gevonden om te zoeken naar een breder draagvlak voor dit debat. 
In de schoot van de academische wereld werden een aantal congressen georganiseerd 
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in nauwe samenwerking met de Associatie Universiteit Gent, de Vrije Universiteit 
Brussel/Université Libre de Bruxelles, de Katholieke Universiteit Leuven, het Cen-
trum voor Politiestudies en het Centre d’Etudes sur la Police. Deze betekenisvolle 
realisatie getuigt niet alleen van de ruime interesse die er leeft voor het onderwerp, 
maar sluit vooral aan bij de bereidheid om multidisciplinair deze evaluatie kritisch te 
doorgronden. Ook het Parlement, dat ondertussen via de Commissie Binnenlandse 
zaken (Kamer en Senaat) kennis heeft genomen van het rapport en debatten aanving 
waarbij inhoud en conclusies werden besproken, kon dit initiatief alleen maar toejui-
chen. Na de startdag ‘evaluatie politiehervorming’ op 2 juli 2009 in het Brussels par-
lement, werden achtereenvolgens seminaries georganiseerd op 16 september 2009 op 
de VUB/ULB te Brussel, op 29 oktober 2009 aan de Associatie Universiteit Gent en op 
8 december 2009 door LINC te Leuven. Deze reeks werd op 1 februari 2010 te Brussel 
afgesloten met een einddiscussiedag. Op deze congresdagen werd samen teruggeblikt 
naar het verleden en werd vooral vooruitgekeken naar de toekomst. De politiehervor-
ming bevindt zich immers niet in een eindfase en heel wat initiatieven blijven nood-
zakelijk. Om die reden wordt in deze reader, naast een blik op het verleden, vooral 
aandacht geschonken aan de toekomst van de Belgische politie. Deze reader verenigt 
zowel auteurs vanuit academische hoek (eerste gedeelte) als practici (politiechefs en 
politici) (tweede gedeelte). Er wordt door de auteurs gereflecteerd over verleden en 
toekomst.

Deze reader kan worden opgedeeld in twee grote delen: (1) het verleden en (2) de toe-
komst. Het tweede gedeelte wordt op zijn beurt dan weer ingedeeld in een (a) acade-
misch debat, (b) een politieel debat en (3) een politiek debat.

Een eerste gedeelte, het verleden, groepeert 3 bijdragen. De eerste bijdrage betreft het 
rapport zelf. In een tweede bijdrage “Evaluatie 10 jaar politiehervorming: een nabeschou-
wing” schetst Willy Bruggeman, voorzitter van de Federale politieraad de overheids-
beslissingen die op basis van dit rapport werden genomen. Een derde bijdrage “Tien 
jaar politiehervorming: een proeve tot evaluatie van de evaluatie” van Brice De Ruyver, 
hoogleraar verbonden aan de universiteit Gent, geeft een aantal pertinente opmerkin-
gen bij het rapport aangevuld met waardevolle beschouwingen.

In een tweede gedeelte wordt de toekomst vanuit verschillende perspectieven bekeken. 
Er wordt in volgorde aandacht besteed aan het (a) academische, (b) politiële en (c) po-
litieke debat.

Eerst en vooral komen een aantal academici aan het woord. In een eerste bijdrage in 
dit gedeelte “De verhouding politie – wetenschappelijk onderzoek. Een kritische evaluatie van 
25 jaar politieonderzoek in Europa en de Angelsaksische wereld” wordt door Paul Ponsaers, 
hoogleraar verbonden aan de Universiteit Gent, het bilan opgemaakt van 25 jaar po-
litieonderzoek in Europa en in de Angelsaksische wereld. Hij zoomt daarbij in op 
een aantal heikele punten zoals de inbedding van onderzoek (structurering, financie-
ring,..) en de aard ervan (discipline en gehanteerde methodes). Ook wordt in dit over-
zicht onderzocht welke thema’s aan bod komen in politieonderzoek en welke worden 
onderbelicht. In zijn bijdrage bepleit Ponsaers het overstijgen van wetenschappelijk 
en disciplinair ethnocentrisme.
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Vervolgens brengt Elke Devroe, Hoofdredacteur van de Cahiers Politiestudies, in haar 
bijdrage “Een academisch wederwoord” omstandig verslag uit over de drie academische 
seminars die tussen 2 juli 2009 en 1 februari 2010 hebben plaatsgevonden. De verschil-
lende formules die op deze academische seminaries werden gehanteerd komen aan 
bod en de thema’seminarie binnen politieonderzoek die werden besproken. Tenslotte 
wordt aandacht besteed aan de knelpunten binnen het bestaand wetenschappelijk on-
derzoeksdispositief en de kloof tussen wetenschap en politiebeleid en –praktijk.

Marleen Easton, docente verbonden aan de Hogeschool Gent, sluit het academisch 
debat voor België af in haar bijdrage “Politieonderzoek in het vizier. Reflecties vanuit het 
Centrum voor Politiestudies”. Zij reflecteert kritisch over gerealiseerde (onderzoeks)pro-
jecten in de schoot van het CPS sinds 2005. Als voorzitster van het toenmalig Acade-
misch Platform in de schoot van het CPS maar vooral als lid van de Raad van Bestuur 
maakt Easton een concluderende beschouwing over de rol van het CPS in het politie-
onderzoek van morgen in België/Vlaanderen.

In een gedeelte wordt tevens een reflexie vanuit Nederland gepresenteerd. In zijn bij-
drage “De toekomst van het politieonderzoek” reikt Kees van der Vijver, emeritus hoog-
leraar politiestudies aan de Universiteit van Twente, ons vanuit een historische te-
rugblik een aantal handvaten voor de ontwikkeling van het politieonderzoek in de 
toekomst. Vanuit de vaststelling dat politieonderzoek zonder twijfel van grote invloed 
is geweest op de ontwikkelingen van de politie, voorziet Van der Vijver in een kader 
voor wetenschappelijke programmering die praktisch bruikbaar is voor de toekomst.

Een tweede bijdrage in dit Nederlandse gedeelte “Integratie van de politie in wijken, pro-
fessionele netwerken en lokaal bestuur in Nederland” van Ries Straver (verbonden aan de 
Politieacademie), Ronald Ulrich & Ivo van Duijneveldt (beide verbonden aan An-
dersson Elffers Felix te Utrecht) en Lodewijk Gunther Moor (verbonden aan de Stich-
ting Maatschappij, Veiligheid en Politie in Dordrecht) brengt een aantal concrete ont-
wikkelingen in kaart die de vraag naar de huidige maatschappelijke integratie van de 
Nederlandse politie relevant maken. De resultaten van concreet empirisch onderzoek 
worden geschetst op basis waarvan auteurs over deze integratie uitspraken kunnen 
doen. De auteurs sluiten af met een reeks concrete aanbevelingen voor de politieprak-
tijk.

Een tweede gedeelte (b) maakt ruimte voor het politieel debat, en presenteert bijdra-
gen vanuit de politie zelf, en dit zowel vanuit de federale als vanuit de lokale politie.

Fernand Koekelberg, Commissaris Generaal van de Federale Politie, trekt in zijn bij-
drage “Een toekomstvisie voor de federale politie: een politie in beweging in een geïntegreerd 
kader” het politieel debat op gang. Bewust van het feit dat hij in dit debat zowel rechter 
als partij was in zijn betrokkenheid bij de totstandkoming van het evaluatierapport, 
werpt hij een zo objectief mogelijke blik op de toekomst van de politie. Vanuit zijn er-
varing als korpschef en met het nodige realisme bepleit hij de geïntegreerdheid van 
het huidige politiebestel, een aandachtspunt voor de toekomst.

De volgende bijdrage komt vanuit de lokale politie. Dirk Van Nuffel, voorzitter van 
de Vaste Commissie van de Lokale Politie, trekt in zijn bijdrage “De evaluatie geëvalu-
eerd: “werven” voor de lokale politie” het debat, gevoerd in de schoot van de Federale 
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politieraad naar aanleiding van de evaluatie, open naar een debat over de bredere po-
litiefunctie in onze hedendaagse samenleving. Voor Van Nuffel is daarover een voort-
durende kritische reflectie vereist vanuit een dialoog tussen beleidsmakers, politie-
mensen en wetenschappers. Deze laatste noemt hij “paardenfluisteraars” omdat ze 
effectief dingen in beweging kunnen zetten. Van Nuffel bepleit dan ook een vermaat-
schappelijking van het Belgische politieonderzoek.

Voor het (c) politieke debat tenslotte worden de visies van de voormalige voogdijmi-
nisters en de neerslag van het politieke debat op de slotdag van 1 februari 2010 in 
de kijker geplaatst. Zowel de toenmalige minister van Binnenlandse Zaken Annemie 
Turtelboom en de toenmalige minister van Justitie Stefaan Declerck geven achtereen-
volgens hun politieke visie op de evaluatie van de politiehervorming en breken elk op 
hun manier een lans voor de toekomst. Annelies De Schrijver, doctoraatsbursaal aan 
de Katholieke Universiteit Leuven en Jeroen Maesschalck, hoofddocent aan de Ka-
tholieke Universiteit Leuven, brengen aansluitend verslag uit over het politieke debat 
dat op de slotdag op 1 februari 2010 werd gevoerd. Thema’s die daarbij op tafel lagen 
zijn de politiecapaciteit en –structuur, het politiestatuut, de inspectie en controle, de 
financiering van de lokale politie en de wijkwerking.

De gebundelde bijdragen uit België en Nederland bieden in hun totaliteit een zeer 
gevarieerde inzage in het academische, politiële en politieke debat en dit zowel over 
verleden, heden als toekomst. In de concluderende bijdrage “Conclusie: kijken naar de 
toekomst van de politie” van Bruggeman, Easton, Devroe & Ponsaers staan de interac-
ties tussen de politieke, politiële en academische wereld centraal. De bruggen die hier 
geslagen worden impliceren dan ook een blijvende uitnodiging aan alle betrokkenen 
om in de toekomst op deze weg verder te gaan.

De editoren:

Willy Bruggeman
Elke Devroe
Marleen Easton
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Evaluatierapport tien jaar politiehervorming

1. De opdracht

Deze opdracht gegeven aan de federale politie werd vooral toekomstgericht geïnter-
preteerd. Dit houdt in dat in dit verslag geen uitvoerige historiek van de politieher-
vorming gemaakt wordt.

Van bij aanvang werd uitgegaan van het feit dat deze evaluatie beperkt wordt tot de 
politiehervorming zelf, wat niet belet dat in de eindvoorstellen bredere aandachts-
punten kunnen worden aangereikt, zonder dat deze het voorwerp uitmaken van de 
eigenlijke evaluatie. Daarom worden enkel die elementen en problemen die een be-
langrijke impact hebben op de globale werking van de geïntegreerde politie, in dit 
evaluatierapport opgenomen.

Bij het opstellen van dit evaluatierapport werd ook rekening gehouden met het feit 
dat, hoewel de minister van Binnenlandse Zaken de opdrachtgever is, ook andere in-
stanties dit rapport zullen ontvangen. In dit rapport werd maximaal gebruik gemaakt 
van bestaande documenten, evaluaties, audits en van wetenschappelijke studies. Er 
werden meerdere hoorzittingen georganiseerd en alle erkende syndicaten werden in 
de gelegenheid gesteld om hun input voor deze evaluatie te laten kennen. De Federa-
le Politieraad heeft tevens enkele belangrijke maatschappelijke spelers gehoord over 
hun appreciatie van de politiehervorming1.

Het voordeel van deze evaluatie is dat zij gestoeld is op bijdragen gemaakt door de 
leden van de Federale Politieraad die elk op zich een onderdeel van de politie of van 
het gezag erover vertegenwoordigen. Dit uiteindelijke rapport is gebaseerd op een 
consensus binnen de Federale Politieraad.

Het rapport besteedt eerst aandacht aan het politiebestel zoals het nu is ingericht. In 
hoofdstuk drie wordt het globale concept na 10 jaren werking beoordeeld. In hoofd-
stuk vier komen een aantal thema’s aan bod, beginnende met de zogenaamde hori-
zontale thema’s (van algemeen belang voor de gehele werking van de politie), ge-
volgd door het bespreken van de politiefuncties en –zorg.

Het geheel wordt afgesloten met een aantal conclusies en aanbevelingen.

1 Werden gehoord: De orde der advocaten, Union des Classes Moyennes, Unizo, Brice De Ruyver, 
Verenigingen van Steden en Gemeenten.
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2. Het huidige politiebestel en het gezag over en het beheer van de 
politiediensten

2.1. Het huidige politiebestel

2.1.1. Algemeen

België kende tot in een recent verleden nogal wat politiediensten. De Wet op het poli-
tieambt (WPA)2 van 5 augustus 1992 had het over een aantal politiediensten die deel 
uitmaakten van de openbare macht, met name:

• de algemene politiediensten: de Rijkswacht, de gemeentepolitie en de gerechtelijke 
politie bij de parketten;

• de bijzondere politiediensten: de spoorwegpolitie, de zeevaartpolitie en de lucht-
vaartpolitie.

Het zogenaamde Octopusoverleg en –akkoord van 23 mei 1998 gaf aanleiding tot de 
Wet tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee ni-
veaus, van 7 december 19983 (WGP). Hierdoor werd niet alleen de structuur, maar ook 
de verhouding met de overheden grondig getransformeerd en het politiebestel kreeg 
een veel planmatiger en op overleg gesteunde basis. De hervorming ging gepaard met 
een omvangrijke regelgeving. De initiële hervorming werd gevolgd door een beperkt 
aantal opeenvolgende aanpassingen.

 
België heeft nu politiekorpsen op twee niveaus, de lokale politie en de federale politie 
en deze vormen samen de geïntegreerde politie. Ongeveer 47.000 vrouwen en man-
nen werken er. Ongeveer 39.000 leden behoren tot het operationeel kader (politie-
mensen) en ongeveer 8.000 medewerkers zonder politiebevoegdheid werken vooral 
in administratieve en logistiek ondersteunende functies (het zogenaamde CALog-per-
soneel).

In het kader van de geïntegreerde politiezorg voorziet de wet in ‘functionele banden 
tussen de twee politieniveaus’. Wat betreft de financiering wordt de federale politie 
integraal nationaal gefinancierd, daar waar de lokale politie primair vanuit het lokale 
budget en bijkomend uit het federale budget wordt gefinancierd.

Kort samengevat wilde de WGP, die dus de overeenstemming bereikt in het raam van 
het Octopus akkoord van 23 mei 1998 consolideerde, antwoord bieden op een aantal 
problemen binnen het politiebestel en de veiligheidszorg door o.m. volgende maat-
regelen:

• een efficiëntere samenwerking tussen de politiediensten;
• betere gezagsverhoudingen tussen politie en bestuurlijke en gerechtelijke autoritei-

ten;

2 Wet van 05-08-1992 op het politieambt, BS, 22-12-1992 (WPA).
3 Wet van 07-12-1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee ni-

veaus, BS, 05-01-1999 (WGP). 
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• het verbeteren informatiehuishouding en –uitwisseling;
• eenzelfde statuut en uniform voor alle politiediensten;
• meer wijkpolitie;
• meer efficiënte recherche;
• een sterke lokale verankering.

De hervorming is historisch. De nieuwe politieorganisatie startte daadwerkelijk wat 
de federale politie betreft op 1 januari 2001, hoewel het in werking treden van een 
aantal artikelen verdaagd werd tot 1 april 2001, en voor de lokale politie op 01 januari 
2002. 

De hervorming beperkte zich tot de zogenaamde reguliere politiediensten en betreft 
dus niet de particuliere politiediensten, noch de inspectiediensten belast met het toe-
zicht over en de controle van het bijzondere strafrecht.

2.1.2. De lokale politie

De lokale politie is georganiseerd in 196 door de Koning afgebakende politiezones4 
die, qua omvang en bereik, variëren van één grotere gemeente (één-gemeentezone) 
tot een aantal kleinere gemeenten (meer-gemeentezones). Binnen de 196 politiezones 
tellen we:

• enerzijds 118 Vlaamse, 72 Waalse en 6 Brusselse zones;
• en anderzijds 146 meer-gemeentezones en 50 één-gemeentezone.

De getalsterkte van de lokale politiekorpsen loopt sterk uiteen, van rond de 50 full-
time-equivalent op het platteland tot 1.500 à 2.800 in de grootste steden. In de meer-
gemeentezones wordt de lokale politie zo georganiseerd dat ze in elke gemeente over 
één of meer politieposten beschikt.

Het Koninklijk besluit van 17 september 2001 heeft, bij toepassing van art. 3 van de 
WGP verduidelijkt wat onder een “minimale” dienstverlening moet begrepen worden 
en heeft dit geoperationaliseerd in zes functionaliteiten: wijkwerking, onthaal, inter-
ventie, politionele slachtofferbejegening, lokale opsporing en onderzoek en handha-
ving van de openbare orde. Het nationale veiligheidsplan (NVP) 2008-2011 beveelt nu 
een bijkomende zevende functionaliteit “verkeer” aan. De aanbeveling is ondertussen 
omgezet in een beslissing.

De lokale politie heeft vooral gebiedsgebonden taken: de bestuurlijke en gerechtelijke 
politietaken binnen het grondgebied van hun zone. Tevens kunnen de lokale korpsen 
ook worden belast met ‘federale’ opdrachten, zoals bijstand bij grootschalige recher-
cheonderzoeken of optreden bij ernstige ordeverstoringen.

Elk lokaal politiekorps staat onder de leiding van een korpschef. Hij/zij is verant-
woordelijk voor de uitvoering van het lokale politiebeleid en meer bepaald voor de 
uitvoering van het zonale veiligheidsplan. De korpschef staat, onder het gezag van de 

4 Zie BS 04-08-2000 en 30-12-2000.
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burgemeester, ook in voor de organisatie van het korps en voor de dagelijkse leiding 
en de uitvoering van het beheer van het korps.

2.1.3. De federale politie

Is, kort samengevat, belast met politietaken die de zonegrenzen overstijgen, met de 
steunopdrachten en met de meer gespecialiseerde taken.

De federale politie bestaat nu uit een commissariaat-generaal en drie (eerst vijf) al-
gemene directies: bestuurlijke politie, gerechtelijke politie en ondersteuning en be-
heer5. Aan het hoofd van de federale politie staat een commissaris-generaal, die on-
dersteund wordt door eigen directies.

De federale gerechtelijke politie richt zich vooral op de bovenlokale, georganiseerde 
en maatschappij ontwrichtende criminaliteit. De onderzoeken worden op gedecon-
centreerd niveau uitgevoerd in de 27 gedeconcentreerde gerechtelijke directies. De 
gedeconcentreerde federale gerechtelijke politie wordt mede aangestuurd vanuit cen-
trale/nationale programma’s.

Uitgaande van de principes van specialiteit en subsidiariteit bepaalt de minister van 
Justitie bij richtlijn de opdrachten van gerechtelijke politie die prioritair worden ver-
vuld, enerzijds door de lokale politie en anderzijds door de gerechtelijke en andere 
diensten van de federale politie6. De procureurs des Konings dragen de verantwoor-
delijkheid te waken over een uniforme uitvoering van de gerechtelijke opdrachten en 
over het vastleggen van opsporingsbevoegdheden binnen hun arrondissement7. Een 
ministeriele richtlijn, gehecht aan deze circulaire heeft tot doel om dit verder te preci-
seren8 en in het bijzonder:

• de regels voor de verdeling van de opdrachten van gerechtelijke politie tussen de 
lokale en de federale politie zo duidelijk mogelijk te bepalen;

• de coördinatie en de geïntegreerde werkingsmechanismen tussen beide structurele 
niveaus vast te leggen.

De uitvoerende gerechtelijke taken van de federale politie op arrondissementsniveau 
hebben vooral betrekking op georganiseerde misdaad, financiële en economische cri-
minaliteit en staan onder leiding van de gerechtelijke directeur.

De Algemene directie van de bestuurlijke politie (DGA) verzekert de bijzondere ope-
rationele middelen en omvat een aantal eenheden zoals de algemene reserve, de weg-
politie op de autosnelwegen, de scheepvaartpolitie, de spoorwegenpolitie, de lucht-

5 Dit als gevolg van een eerste reorganisatie van de federale politie die in 2006 werd doorgevoerd en 
waarbij het aantal algemene directies werd herleid naar drie, dit mede op aangeven van de zoge-
naamde werkgroep Bruggeman (opgericht op verzoek van de Ministers van Binnenlandse Zaken 
en van Justitie), d. d. 21 januari 2005.

6 Art. 153 WGP stelt dit overeenkomstig art. 143ter van het Gerechtelijk Wetboek. Deze richtlijn is 
het voorwerp van een richtlijn van de minister van Justitie van 20 februari 2002.

7 Col 2/2002 van het College van Procureurs-generaal, conform art. 38ter §1 van het wetboek van 
strafvordering.

8 Preciseren van art. 3 WGP.
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vaartpolitie, de luchtsteun, de hondensteun en de beveiliging van het Koninklijk 
Huis.

De derde Algemene directie van de ondersteuning en het beheer (DGS) is bevoegd 
voor de algemene steun, zowel aan de federale politie als aan de overheden en aan de 
korpsen van de lokale politie.

Zowel de bestuurlijke als gerechtelijke onderdelen van de federale politie verrichten 
dus een aanzienlijk deel van hun werk op het gedeconcentreerde niveau van de 27 ge-
rechtelijke arrondissementen. De ‘coördinatie- en steundirecties’ ondersteunen onder-
meer openbare orde taken van de lokale politie en staan daartoe onder de leiding van 
de bestuurlijke directeur-coördinator (DirCo). De arrondissementele informatiekruis-
punten (AIK’s) enerzijds en de provinciale communicatie- en informatiecentra (CIC) 
anderzijds9 vormen essentiële onderdelen van de structuur.

De directeur-coördinator en gerechtelijk directeur spelen binnen de organisatie van de 
federale politie een belangrijke rol. Zij zijn ook bedoeld als spilfiguren in de beoogde 
geïntegreerde werking van het politiebestel in zijn geheel.

2.1.4. De geïntegreerde politiezorg

De korpsen – federaal en lokaal – hebben een aanzienlijke hoeveelheid autonomie, 
maar dat neemt niet weg dat ze samen de “geïntegreerde politiezorg” moeten verze-
keren. Dit is niet alleen een probleem van wetgeving en van structuur, maar vooral 
van cultuur. De samenwerkingscultuur is wellicht een belangrijke kritieke succesfac-
tor om het al dan niet geslaagd zijn van de politiehervorming te waarderen.

Het is normaal dat de WGP de taakverdeling tussen het lokale en het federale niveau 
niet in detail specificeert. Artikel 3 geeft wel aan dat de lokale politie op het lokale ni-
veau de basispolitiezorg verstrekt, en dat zij daarnaast sommige opdrachten van fede-
rale aard vervult. De federale politie verzekert – met inachtneming van de principes 
van subsidiariteit en specialiteit – de gespecialiseerde opdrachten van bestuurlijke en 
gerechtelijke politie, evenals bepaalde ondersteunende opdrachten voor de lokale po-
litiediensten en voor de politieoverheden.

De wet regelt de functionele banden tussen de twee politieniveaus. Deze twee niveaus 
hangen van verschillende overheden af, wat ook de nodige geïntegreerde benadering 
in hoofde van deze overheden vooronderstelt. De ministers van Binnenlandse Za-
ken en van Justitie zijn verantwoordelijk voor een werkelijk geïntegreerde politiezorg. 
Daarnaast zijn er overleg- en adviesorganen die bij moeten dragen tot de afstemming 
en samenhang binnen het globale politiebestel:

• op nationaal niveau zijn er de Federale Politieraad (FPR), de adviesraad van de bur-
gemeesters en de vaste commissie van de lokale politie (VCLP) waarin alle korps-
chefs vertegenwoordigd zijn;

9 Respectievelijk ingericht op basis van art. 96 bis en 105 bis WGP.
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• op provinciaal niveau is er het provinciaal Veiligheidsoverleg, het overleg over de 
werking van de provinciale communicatie- en informatiecentra, Astrid en de pro-
vinciale Commissie voor de Voorkoming van de criminaliteit;

• op het niveau van de gerechtelijke arrondissementen is er het arrondissementeel 
rechercheoverleg;

• op lokaal niveau zijn er de zonale veiligheidsraden.

2.1.5. De veiligheidsplannen

In 2000 werd een eerste federaal veiligheid- en detentieplan opgesteld waarin negen 
prioriteiten werden vooropgesteld. In maart 2004 werd de kadernota “Integrale vei-
ligheid”, als opvolger van het federale veiligheids- en detentieplan, goedgekeurd. De 
Kadernota “Integrale veiligheid” oriënteert het nationaal veiligheidsplan en coördi-
neert het preventiebeleid, het strafrechtelijke beleid en het strafuitvoeringsbeleid.

De WGP voorziet het uitwerken van een Nationaal Veiligheidsplan enerzijds en van 
zonale veiligheidsplannen anderzijds. Het Nationaal Veiligheidsplan10 situeert zich 
in het verlengde van de Kadernota Integrale Veiligheid en werd nu voor de periode 
2008-2011 vernieuwd. Dit plan is zoals voorzien bij wet door de ministers van Binnen-
landse Zaken en van Justitie bekrachtigd (art. 4 WGP).

Het Nationaal Veiligheidsplan 2008-2011 is niet langer een louter politieplan.

Wat het veiligheidsbeleid betreft, heeft de Minister van Justitie een dubbele bevoegd-
heid: hij vaardigt richtlijnen betreffende het strafrechtelijke beleid uit na advies van 
het College van Procureurs-generaal en coördineert, samen met zijn collega van Bin-
nenlandse Zaken, het algemene politiebeleid.

Om deze dubbele bevoegdheid harmonieus uit te oefenen heeft de Minister van Jus-
titie, in het kader van de integrale en geïntegreerde aanpak, bijzondere aandacht ge-
schonken aan het inschrijven in het Nationaal Veiligheidsplan van aanwijzingen voor 
het Openbaar Ministerie. Vanuit dit standpunt heeft hij in zijn algemene beleidsnota 
2008 eveneens de nadruk gelegd op het feit dat het nieuwe Nationaal Veiligheidsplan 
de basis en de schakel vormt van de samenwerking tussen politie en justitie. Dit plan 
wil de werkrelaties tussen het Openbaar Ministerie en de politiediensten voortdurend 
verbeteren11.

In elke politiezone moet om de vier jaar een zonaal veiligheidsplan opgesteld en uit-
gevoerd worden. Dit Zonaal Veiligheidsplan, nu in elke lokale zone voor de twee-
de maal opgesteld (2009-2012), moet rekening houden met het nationaal veiligheids-
plan.

Ook van belang zijn in dit verband het Koninklijk Besluit van 7 december 2006 en het 
Ministerieel Besluit van 15 januari 2007 betreffende de strategische veiligheids- en 
preventieplannen.

10 Art. 4 WGP.
11 Omzendbrief PLP 44 van 21-08-2008.
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2.1.6. De controle-instanties

In België zijn meerdere controle-instanties actief:

• de klassieke parlementaire12 en overheidscontrole-instanties;
• de Algemene Inspectie (AIG) van de federale politie en van de lokale politie13;
• het Vast Comité P (Vast comité van toezicht op de politiediensten), dat onder het 

toezicht van het Parlement valt14 en toezicht uitoefent op alle politiediensten en 
hun agenten en officieren, alsook op de Algemene Inspectie15;

• het controleorgaan van het politionele informatiebeheer16;
• de diensten interne controle17

• het toezicht uitgeoefend door het federale parket.

2.1.7. De syndicale werking

De structurele betrekkingen tussen de overheid en de personeelsleden van de politie-
diensten worden geregeld in een wet van 24 maart 1999, die -behoudens specificitei-
ten eigen aan de politie – gebaseerd is op het syndicale statuut van het openbare ambt 
(Wet van 19 december 1974).

Zo erkent het syndicale statuut van de politiediensten niet alleen de vakbonden die 
zetelen in de Nationale Arbeidsraad, maar ook de politiespecifieke vakbonden waar-
van is aangetoond dat zij minstens 10% bijdragebetalende leden tellen voor het geheel 
van het personeel.

De syndicale betrekkingen uiten zich in de werking van syndicale afgevaardigden, in 
onderhandeling (besloten met een protocol) van de statutaire grondregelen in één on-
derhandelingscomité van de politiediensten en in overleg (besloten met een gemoti-
veerd advies) in basisoverlegcomités (BOC) en in een hoog overlegcomité (HOC).

12 Senaat, Commissie voor Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden, 3-566/1, 
2004/2005 die al pleitte voor: nastreven eenvoudiger en transparanter statuut, vereenvoudiging 
administratieve taken, verhogen capaciteit lokale politie, meer inzet CALog-personeel, verbeteren 
van de samenwerking, verbeteren financieringssysteem en optimaliseren van het radiocommuni-
catiesysteem Astrid.

13 Wet 15-05-2007, BS, 15-06-2007.
14 Wet 18-07-1991, BS, 26-07-1991 (Wet tot regeling van het toezicht op politie- en inlichtingendien-

sten), gewijzigd door de Wet van 18-07-1999 en de Wet van 03-05-2003.
 Dit toezicht heeft betrekking op:

– de activiteiten en methodes van de politionele diensten;
– hun interne reglementen en richtlijnen;
– alle documenten betreffende de handelwijze van de leden van de politionele diensten, met 

uitzondering van de richtlijnen betreffende het opsporings- en vervolgingsbeleid en het beleid 
van de bestuurlijke overheden;

– de activiteiten van de Algemene Inspectie alsook de interne controlediensten eigen aan de po-
litiediensten.

15 Tot op heden heeft de Algemene Inspectie, zo blijkt uit haar jaarverslagen zich vooral toegespitst 
op het evalueren van de lokale politie.

16 In uitvoering art. 44/7 WGP.
17 Omzendbrief POL 48 van 07-07-1994.
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Binnen de politiediensten functioneren ook de comités voor preventie- en bescher-
ming op het werk (Wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werkne-
mers bij de uitvoering van hun werk).

Het stakingsrecht (dat de facto bestond voor de Gerechtelijke politie bij de Parketten 
en de Gemeentepolitie) wordt in de wet, mits voorafgaande onderhandeling, erkend 
voor alle personeelsleden van de politiediensten. De overheid waarborgt daarbij de 
continuïteit van een minimale dienstverlening via vorderingen.

2.2. Het gezag over en het beheer van de politie

Qua gezag blijft het onderscheid tussen gerechtelijke en bestuurlijke of administratie-
ve politie primeren. De overlegorganen op de verschillende niveaus zijn bedoeld om 
de bestuurlijke en de gerechtelijke overheden, ieder met zijn onderscheiden bevoegd-
heden, hechter te doen samenwerken.

De politie wordt in het huidige bestel op bepaalde aspecten centraal aangestuurd, met 
een blijvende zorg voor een grote autonomie van de lokale korpsen. Het artikel 4 van 
de WGP belast, weliswaar met inachtneming van de voorrechten van de bevoegde 
overheden, de centrale overheden met het coördineren van het algemene politiebe-
leid, evenals met de coördinatie van het beheer van de federale politie en van de lo-
kale politie.

De politiediensten vervullen hun opdrachten in overeenstemming met de bevelen, 
onderrichtingen, vorderingen en richtlijnen van de bevoegde overheden, onvermin-
derd de bevoegdheden en verplichtingen die voor bepaalde politieambtenaren voort-
vloeien uit hun hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie, hulpofficier van de 
procureur des Konings.

2.2.1. Het lokale niveau

Voor de lokale politie is de burgemeester het bevoegde gezag voor het uitvoeren van 
de opdrachten van bestuurlijke politie en de procureur des Konings voor wat de op-
drachten van gerechtelijke politie18 betreft.

In een ééngemeentezone is het college van burgemeester en schepenen bevoegd voor 
de organisatie en beheer van lokaal politiekorps. De burgemeester legt verantwoor-
ding af over zijn politiebeleid aan de gemeenteraad.

In meer-gemeentezones worden deze respectieve bevoegdheden uitgeoefend door 
het politiecollege, gevormd door de burgemeesters uit de gemeenten van de zone. De 
bevoegdheden van de gemeenteraad betreffende de organisatie en het beheer van het 
lokale politiekorps worden er uitgeoefend door de politieraad. Deze wordt evenredig 
samengesteld uit leden van de gemeenteraden van de verschillende gemeenten. De 
burgemeesters van de gemeenten die deel uitmaken van meer-gemeentezones zijn 
van rechtswege lid19.

18 Respectievelijk art. 5 WPA en art. 42 WGP.
19 Zie art. 12 WGP.
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In iedere politiezone fungeert een zonale veiligheidsraad om overleg te plegen over 
het beleid t.a.v. de lokale politie. De raad is ondermeer belast met de voorbereiding, 
uitvoering en evaluatie van het ZVP.

De burgemeester wordt door de korpschef, en indien nodig ook door de directeur-
coördinator, ingelicht over de gewichtige feiten die de openbare rust, veiligheid of ge-
zondheid in de gemeente kunnen verstoren.

De ministers van Binnenlandse Zaken en van Justitie kunnen, ieder binnen hun be-
voegdheidsdomein, aan de burgemeesters op basis van de WGP de nodige richtlijnen 
toesturen voor de uitvoering van opdrachten van federale aard en deze richtlijnen 
hebben een dwingend karakter. De minister van Binnenlandse Zaken kan ook de lo-
kale politie vorderen ingeval van ramp, onheil of schadegeval, oproer, kwaadwillige 
samenscholingen of ernstige en nakende bedreigingen van de openbare orde in een 
andere zone en wanneer de middelen van de lokale politie van de zone niet volstaan.

Daarnaast oefenen de minister van Binnenlandse Zaken en de gouverneur in subsidi-
aire orde van de burgemeester of van de gemeentelijke overheden, bevoegdheid uit 
wanneer deze, al dan niet vrijwillig, hun verantwoordelijkheid niet nakomen, wan-
neer de verstoring van de openbare orde zich uitstrekt over het grondgebied van ver-
scheidene gemeenten ook al is de gebeurtenis slecht in één enkele gemeente gelokali-
seerd, of indien het algemene belang hun tussenkomst vereist.

Ten slotte is er een specifiek federaal toezicht op de beslissingen genomen door de 
organen van de politiezone of in een één-gemeentezone genomen door de gemeente-
lijke organen belast met de organisatie en het beheer van het lokale politiekorps. De 
gouverneur staat in voor het eerstelijnstoezicht, de uiteindelijke beslissing ligt bij de 
minister van Binnenlandse Zaken. Het specifieke toezicht loopt samen met het alge-
meen gewestelijk toezicht.

De burgemeester kan ook invloed uitoefenen via de adviesraad van burgemeesters, 
die tot taak heeft om advies te geven over elk ontwerp van reglementair besluit en 
elke norm betreffende de lokale politie, opgesteld door de minister van Binnenlandse 
Zaken. De leden van de adviesraad en hun plaatsvervangers worden door de Koning 
benoemd voor een hernieuwbare periode van drie jaar. Deze raad is ook vertegen-
woordigd in de Federale Politieraad.

2.2.2. Het federale niveau

De ministers van Binnenlandse Zaken en van Justitie staan in voor het algemene beleid 
over en de algemene coördinatie van de politiediensten20. Betreffende de opdrachten 
van bestuurlijke politie staat de federale politie onder het gezag van de minister van 
Binnenlands Zaken die haar hiertoe de nodige bevelen, onderrichtingen en richtlijnen 
kan geven. Betreffende de opdrachten van gerechtelijke politie, functioneert de fede-
rale politie onder het hiërarchische gezag van de minister van Justitie, die haar hiertoe 
de nodige bevelen, onderrichtingen en richtlijnen kan geven.

20 Art. 4 WGP.
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Beide ministers hebben een gezamenlijke bevoegdheid voor de beslissingen met be-
trekking tot de algemene principes betreffende de organisatie, de werking en het alge-
mene beheer van de federale politie.

Eventuele richtlijnen van federale aard wat opdrachten van de lokale politie betreft 
hebben een uitzonderlijk karakter en worden voorgelegd aan de adviesraad van bur-
gemeesters21, maar kunnen niet worden uitgevaardigd in acute situaties.

Niet alle richtlijnen van dwingende aard betreffende de opdrachten voorzien in art. 62 
WGP werden op heden uitgevaardigd.

De minister van Binnenlandse Zaken kan, na overleg met de minister van Justitie, de 
politieambtenaren van de federale politie die gebruik maken van het stakingsrecht, 
bevelen het werk voort te zetten of te hervatten. Voor leden van de gerechtelijke po-
litie gaat het bevel gezamenlijk uit van de ministers van Binnenlandse Zaken en van 
Justitie.

De gouverneur heeft in de nieuwe politiestructuur een belangrijke rol betreffende ad-
ministratief toezicht op de lokale politie, toezicht dat uitgeoefend wordt naast het ge-
woon administratief toezicht door de gewesten22. De gouverneur heeft ook de taak om 
toe te zien op een goede samenwerking tussen de politiediensten en tussen de politie-
zones in de provincie.

Artikel 143bis, §2 van het Gerechtelijk Wetboek geeft aan het college van procureurs-
generaal de bevoegdheid om te beslissen over alle nuttige maatregelen met betrekking 
tot een coherente inwerkingstelling en coördinatie van het landelijke misdaadbeleid.

Het college vergadering hiertoe verschillende malen per jaar met vertegenwoordigers 
van de politiediensten.

De procureur des Konings is verantwoordelijk voor het opsporingsonderzoek en de 
onderzoeksrechter voor het gerechtelijk onderzoek.

In het raam van het opsporingsbeleid bepaalt de procureur des Konings de materies 
waarin in zijn arrondissement de misdrijven prioritair worden opgespoord. De pro-
cureurs des Konings zijn lid van de Zonale Veiligheidsraden en zijn zo betrokken bij 
het bepalen van het beleid en de strategie van de lokale politie en bij het opstellen van 
de Zonale Veiligheidsplannen. Met de gedeconcentreerde eenheid van de federale ge-
rechtelijke politie in hun arrondissement hebben zij een rechtstreekse band. In het ar-
rondissementele rechercheoverleg wordt gezorgd voor de afstemming tussen lokale 
en federale politie voor de uitvoering van de opdrachten van gerechtelijke politie.

Ook kunnen de gerechtelijke overheden door hun aanwezigheid in de Federale Poli-
tieraad en in de Zonale Veiligheidsraden hun invloed doen gelden.

21 Art. 8 WGP.
22 Art. 162 WGP.
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De Federale Politieraad23 heeft in essentie tot taak advies te geven aan de bevoegde 
ministers en een globale evaluatie door te voeren van de werking en van de organi-
satie van de federale politie en van de lokale politiediensten, vooral op basis van een 
jaarlijks rapport, opgesteld door de Algemene Inspectie (AIG). Tevens geeft zij advies 
over het ontwerp van het Nationaal Veiligheidsplan24.

2.2.3. De Vaste Commissie Lokale Politie25 (VCLP)

De Vaste Commissie Lokale Politie bestaat uit korpschefs die niet hun specifieke korps, 
maar de lokale politie in zijn algemeenheid vertegenwoordigen. De Vaste Commissie 
Lokale Politie is het enig wettelijk, representatieve orgaan van en voor de lokale poli-
tie op het beleidsvertegenwoordigende en beleidsadviserend vlak. De commissie ver-
tegenwoordigt de totaliteit van de lokale korpschefs en de lokale zones. De commissie 
is ook vertegenwoordigd door haar Voorzitter in de Federale Politieraad.

De officiële instelling van de Vaste Commissie Lokale Politie heeft lang op zich laten 
wachten.

2.2.4. De Commissie De Ruyver

Te vermelden is ook de nu opgeheven Commissie De Ruyver26 die bijzonder actief 
was in het kwaliteitsvol begeleiden van de hervorming op lokaal niveau.

3. De evaluatie van het algemene concept van de politiehervorming

In het decennium voorafgaand aan de politiehervorming van 1998 waren al belang-
rijke veranderingen, reorganisaties en moderniseringen doorgevoerd in het Belgische 
politiewezen. Toch bleven we worstelen met een structuur met drie verschillende po-
litiekorpsen, die o.m. leidde tot een onvoldoende goede samenwerking en coördina-
tie, tot het ontbreken van een eensgezinde visie op politiezorg en tot een gebrekkige 
doorstroming en uitwisseling van informatie. Er was nood aan een ingrijpende her-
vorming van de structuur van de Belgische politie. Met het Octopusakkoord werd 
politiek gekozen voor een geïntegreerde politie die is gestructureerd op twee niveaus, 
met één federale politie en met een lokale politie die bestaat uit zonale korpsen. Dat 
was niet de enige mogelijke keuze. In andere Europese landen is gekozen voor een 
ander model. De vraag die rijst, tien jaar na de hervorming, is niet om de denkbare 
modellen opnieuw tegen elkaar af te wegen. De vraag is wel of het gekozen model van 
een geïntegreerde politie op twee niveaus in de praktijk blijkt te werken: biedt deze 
structuur een kader waarin het mogelijk is om een voldoende kwalitatieve, efficiënte 
en democratische politiezorg te ontwikkelen?

Het antwoord daarop van de Federale Politieraad is unaniem en ondubbelzinnig: ja.

23 Art. 6 WGP.
24 Art. 7 WGP.
25 KB 07-12-2006, BS, 17-01-2007.
26 Commissie ter begeleiding van de politiehervorming op lokaal niveau, commissie die drie versla-

gen heeft afgeleverd.
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Dat betekent niet dat de huidige politiewerking in België over de ganse lijn goed zou 
zijn of op alle punten voldoening zou geven. Dat betekent wel dat de structuur over 
het algemeen goed blijkt te werken en dat de noodzakelijke verbeteringen binnen de 
structuur van de geïntegreerde politie op twee niveaus kunnen worden gerealiseerd, 
met de nodige aanpassingen en bijsturingen.

Binnen om het even welke politiestructuur is het nodig te zoeken naar en te waken 
over enkele fundamentele evenwichten. De belangrijkste daarvan zijn: het evenwicht 
tussen centrale aansturing en uniformiteit enerzijds en lokale autonomie, verscheiden-
heid en ruimte voor initiatief anderzijds; het evenwicht tussen de bestuurlijke – pre-
ventieve aanpak enerzijds en de gerechtelijke – repressieve anderzijds; het evenwicht 
tussen operationele slagkracht enerzijds en democratische aansturing en verantwoor-
ding anderzijds; het evenwicht tussen een generalistische benadering enerzijds en 
voldoende mogelijkheden tot specialisatie anderzijds. Die evenwichten kunnen nooit 
definitief verworven zijn. De evenwichtspunten verschuiven altijd in enige mate, on-
der druk van de omstandigheden, onder invloed van de maatschappelijke evolutie 
en omwille van veranderingen in de organisatie zelf. Bovendien zullen de meningen 
waar die evenwichten juist moeten liggen, altijd enigszins verschillen. De essentiële 
vraag is of een politiestructuur voldoende mogelijkheden in zich houdt, voldoende 
garanties biedt om tot goede evenwichten te komen. De overtuiging van de Federale 
Politieraad is dat de geïntegreerde politie op twee niveaus, met haar structuur en met 
haar bestuursorganen, die garanties biedt.

De evaluatie van het algemene concept van de politiehervorming is dus positief. De 
positieve beoordeling van de hervorming en van de huidige structuur en werking van 
de politie in België steunt o.m. op de volgende vaststellingen:

• Niettegenstaande de hervorming zeer ingrijpend was, is de continuïteit van de 
dienstverlening nooit in het gedrang gekomen.

• Het geheel van de federale en lokale politie ziet zichzelf en wordt gezien als één ge-
integreerde politie. Er is één statuut en één opleiding voor alle politieambtenaren. 
Visueel is de politie herkenbaar als één geheel: eenzelfde uniform, eenzelfde logo. 
Binnen dat geheel blijft er ruimte voor de verscheidenheid tussen de verschillende 
lokale korpsen en de verschillende onderdelen van de politie. De goede samenwer-
king en samenhang tussen alle onderdelen van de politie blijft, zowel op vlak van 
bedrijfsprocessen als van -cultuur, een aandachtspunt.

• Er is een gemeenschappelijk concept over de visie op welke politiezorg moet wor-
den verzekerd en over de missie en de waarden van alle politiediensten. Het aan-
vankelijke concept van de gemeenschapsgerichte politiezorg is nu geïntegreerd in 
het bredere concept van de excellente politiezorg, dat gezamenlijk is uitgewerkt en 
algemeen wordt onderschreven.

• De door de regering bepaalde politiecapaciteit lijkt in zijn totaliteit voldoende om 
op een aanvaardbaar niveau het nu toegekende takenpakket uit te voeren.

De lokale politie is, zeker als we de operationele krachten en het administratief en lo-
gistiek personeel samen nemen, gegroeid, ook al werden meteen een aantal gemeente-
lijke ondersteuningstaken ten behoeve van de politie in eigen beheer overgenomen.
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Bij de gelijkschakeling van de verschillende oorspronkelijke statuten werd rekening 
gehouden met een aanvaardbare meerkost. Deze aanvaardbare meerkost werd verre-
kend in de verschillende federale dotaties. We waarschuwen er voor dat de federale 
regering, om budgettaire redenen, de federale politie niet stiefmoederlijk mag behan-
delen, noch de dotatie aan de lokale politie mag terugschroeven. Dat dreigt het poli-
tiebestel te ontwrichten.

De kwaliteit en het professionalisme zijn er, mede dank zij een schaalvergroting bij 
veel onderdelen van de politie, over het algemeen op vooruitgegaan. Meer beheers-
autonomie voor de lokale politie leidde tot grotere responsabilisering. Kwaliteitszorg 
en streven naar efficiëntie worden als permanente aandachtspunten opgenomen in de 
organisatie en het beheer van de korpsen. Dat is terecht en blijft noodzakelijk.

• Tussen de componenten van de geïntegreerde politie bestaat een redelijk goede 
wisselwerking en is de informatiedoorstroming sterk verbeterd. Tussen de fede-
rale politie en de lokale politie is de samenspraak en de overlegcultuur gaandeweg 
verbeterd, zeker de jongste jaren. Tussen de lokale en federale eenheden is er – ho-
rizontaal (op lokaal niveau) en verticaal – een redelijk goede wisselwerking. De 
informatiedoorstroming is sterk verbeterd, met name ook door de samenwerking 
binnen het arrondissementele informatiekruispunt.

• De nieuwe beheers-, gezags- en overlegorganen en het werken met meerjarenplan-
nen heeft gezorgd voor meer planmatig-fenomeen-resultaatgericht-denken en han-
delen. De bestuurlijke en gerechtelijke overheden overleggen samen met de lei-
dinggevenden van de politie over het te volgen beleid, wat tot grotere cohesie heeft 
geleid. Er is een voldoende democratische aansturing en verantwoording. Er leeft 
bij de politie openheid en bereidheid om met andere partners (bvb. onderwijsin-
stellingen, welzijnsdiensten, openbaar vervoersmaatschappijen, wegbeheerders, 
bedrijven, organisaties, …) samen te werken aan een integrale veiligheidszorg. Op 
al die vlakken is er een goede evolutie, die zeker nog verder moet worden doorge-
trokken.

• Er zijn voor verschillende doelstellingen goede resultaten geboekt.

De burgemeesters, die nauw betrokken zijn bij de politie maar ook goed aanvoelen 
wat bij de bevolking leeft, spreken over het algemeen een grote tevredenheid uit over 
de werking van de hervormde politie. De tevredenheid van en het vertrouwen bij de 
bevolking zijn duidelijk gestegen.

Door de samenvoegingen zijn de recherchediensten, zowel de federale als de lokale, 
versterkt en efficiënter geworden. De wijkpolitie is in een aantal zones beter uitge-
bouwd, maar blijft op vele plaatsen ook een zorg.

De evaluatie van de politiehervorming is, globaal, zonder twijfel positief. Dat neemt 
niet weg dat op sommige punten de resultaten minder goed zijn of dat de resulta-
ten wel bevredigend zijn maar dat we de ambitie moeten hebben om het nog beter 
te doen. De Federale Politieraad meent dat we, voor die verbeteringen, best verder 
werken met de structuur van de geïntegreerde politie op twee niveaus. Er is vandaag 
geen reden om te pleiten voor een andere structuur, zoals een eenheidspolitie of een 
regiopolitie met arrondissementele korpsen.



Evaluatierapport tien jaar politiehervorming

24 Maklu 

Bij het maken van deze beoordeling moet gesteld worden dat deze evaluatie geen 
gemakkelijke opdracht was, vooral om reden dat er geen gestructureerde en globale 
evaluatiemechanismen werden ingericht. Ook was er geen echte nulmeting waarme-
de nu kan vergeleken worden. Dit neemt niet weg dat in dit rapport vaststellingen en 
aanbevelingen worden gedaan die een belangrijke aanzet moeten zijn voor de nodige 
bijsturing- en verbeterinitiatieven, waarvan sommige al het voorwerp uitmaken van 
lopende initiatieven, andere nog moeten geïnitieerd worden.

4. Bijzondere thema’s

4.1. Horizontale thema’s

4.1.1. Het aansturen van de politie en de beleidscycli

Algemeen

Zowel de Wet op het politieambt als de WGP, beklemtonen het grote belang van de 
gezagsrelatie van de overheden met de politie. Deze gezagsrelatie is in het nieuwe 
politiebestel éénduidig geregeld. Het aansturen van de federale politie gebeurt onder 
het gezag van de minister van Binnenlandse Zaken en van de minister van Justitie; het 
aansturen van de lokale politie vooral door de lokale overheden en door de parketten. 
Alle politiediensten voeren de omzendbrieven en andere richtlijnen uit.

Sinds de politiehervorming zijn met het nationale veiligheidsplan en de zonale veilig-
heidsplannen duidelijke beleidscycli uitgetekend, op basis waarvan de overheden op 
vooraf bepaalde beslissingsmomenten beleidsmatig tussenkomen. De overheden keu-
ren de strategische doelstellingen en prioriteiten uitdrukkelijk goed en worden voor-
gelicht betreffende de mate waarin en de wijze waarop deze worden gerealiseerd. Er 
is daardoor sinds de politiehervorming ongetwijfeld een grote vooruitgang geboekt in 
het beleidsmatige overleg tussen de politieoverheden onderling.

Toch moet er blijvend over gewaakt worden dat het principe dat voormelde politie-
overheden de politie aansturen gehandhaafd blijft. Een geïntegreerde benadering van 
het veiligheidsbeleid, waarbij de politie ongetwijfeld een belangrijke adviesfunctie 
heeft, mag daar geen afbreuk aan doen.

Er werd door de politie resoluut gekozen voor gemeenschapsgerichte en zogenaamde 
“excellente politiezorg”. Eén van de pijlers daarvan is het voortdurend samenwerken 
met andere “partners” in de samenleving. De Federale Politieraad beveelt aan dat het 
concept “excellente politiezorg” het voorwerp wordt van een omzendbrief.

De plannen

Vrij vlug na de politiehervorming werden een nationaal en zonale veiligheidsplannen 
in uitvoering gebracht, eerst voor een kortere periode, nu gebaseerd op een vierjaren 
planningcyclus.

De beleidscycli sluiten nu chronologisch op elkaar aan. In de praktijk kunnen het na-
tionale veiligheidsplan en de zonale actieplannen nog beter op elkaar afgestemd wor-



Evaluatierapport tien jaar politiehervorming

Maklu 25

den. Ondanks de lovenswaardige inspanning die werd gedaan met het opstellen van 
het “vademecum veiligheidsplannen” blijven te veel aspecten in een grijze zone en is 
meer duidelijkheid gewenst.

Bijzonder te betreuren is dat er geen “kadernota integrale veiligheid” meer in uitvoe-
ring is, daar waar voordien het nationale veiligheidsplan geschraagd werd door de 
toen geldende kadernota. Het belang van deze kadernota integrale veiligheid kan als 
veiligheidsdocument van de regering niet genoeg beklemtoond worden. Andere plan-
nen en ook het nationale veiligheidsplan moeten zich daarop baseren. Enkel zo kan 
een grotere coherentie gegarandeerd worden van het veiligheidsbeleid in België en 
kan dit vooral bijdragen tot een goede aansluiting van het politiebeleid met de andere 
actoren en partners.

Wat de procedure voor het opmaken van het federale veiligheidsplan betreft kan de 
actieve inbreng van de departementen Binnenlandse Zaken en Justitie geoptimali-
seerd worden. Binnen het raam van een lokaal integraal veiligheidsbeleid dienen de 
zonale veiligheidsplannen, naast de parketbeleidsplannen, ook maximaal rekening te 
houden met het lokale gemeentelijke veiligheidsbeleid, al dan niet neergeschreven in 
een lokaal integraal veiligheidsplan.

Daar waar de procureur des Konings zijn bijdrage levert aan het veiligheidsplan via 
de zonale veiligheidsraden blijft het voor sommigen onduidelijk of de zonale veilig-
heidsplannen enkel politieplannen zijn dan wel veiligheidsplannen waarin politie, be-
stuurlijke overheid en lokale gerechtelijke overheid hun aandeel hebben. De wet op 
de geïntegreerde politie bepaalt dat het zonale veiligheidsplan de prioritaire opdrach-
ten en doelstellingen, vastgesteld door de burgemeester en de procureur des Konings 
omvat, elkeen wat zijn bevoegdheden betreft, die in een globale veiligheidsaanpak 
worden geïntegreerd, eveneens als de wijze waarop deze opdrachten en doelstellin-
gen zullen worden bereikt. De naam “veiligheidsplan” werd bewust gekozen op basis 
van het te realiseren veiligheidsproduct. Sommigen pleiten nu voor een naamsveran-
dering in politieplan, omdat het een plan betreft dat door de politie moet uitgevoerd 
worden.

Heel wat beleidsplannen, zowel van de overheid als van de politie, ontberen meet-
bare doelstellingen die degelijke prestatie- en performantiemetingen mogelijk maken. 
In vele korpsen worden de beleidsplannen ernstig geëvalueerd, in andere korpsen is 
dit spijtig genoeg niet het geval. Het is ook te betreuren dat het vorige Nationaal Vei-
ligheidsplan niet grondig werd geëvalueerd, alvorens het nu in werking zijnde Natio-
naal Veiligheidsplan (2008-2011) op te starten. Er moeten verder inspanningen gedaan 
worden om de plannen, zowel op zonaal als op federaal niveau, verder te professio-
naliseren en deze te laten opvolgen door het uitvoeren van gestructureerde en kwali-
teitsvolle evaluaties.

De overheden

In elke politiezone ontmoeten de burgemeester(s) en de procureur des Konings elkaar 
in de zonale veiligheidsraad om het beleid van bestuurlijke en gerechtelijke politie 
uit te stippelen en vooral af te stemmen. Het vergaderritme varieert naargelang de 
politiezone van twee tot vier ontmoetingen per jaar. De bijeenkomsten van de zonale 
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veiligheidsraad worden door alle partners en deelnemers als bijzonder nuttig en ver-
rijkend ervaren. Er is de voorbije jaren zeer snel een overlegcultuur gegroeid.

De meer-gemeentezones kennen met het politiecollege en de politieraad specifieke 
organen die moeten waarborgen dat ook een politiezone die verschillende gemeenten 
omvat, democratisch wordt aangestuurd.

Het politiecollege vergadert in de meeste van deze politiezones tweewekelijks, soms 
zelfs wekelijks. Dit wordt zowel door de burgemeesters als door de lokale politie-
korpschefs onverdeeld zeer werkzaam genoemd.

Heel anders klinkt het oordeel over de politieraad. Deze wordt zelfs in vraag gesteld 
omwille van zijn (formeel althans) zeer beperkte bevoegdheden, waardoor deze raad 
zich enkel met het “beheer” van het lokale politiekorps kan inlaten. Boudweg de af-
schaffing van de politieraad bepleiten is echter geen optie omdat daarmee de demo-
cratische aansturing en legitimering van de meer-gemeentezones als publiekrechter-
lijke rechtspersoon zou wegvallen.

Men zou de verantwoordelijkheden van de politieraad kunnen beperken tot de uit-
voering van de meest essentiële taken zoals het vaststellen van begroting en rekenin-
gen, de goedkeuring van (onderdelen van) het Zonaal Veiligheidsplan, de voordracht 
van een korpschef. Alleszins moeten deze taken om democratische redenen worden 
bewaard. De federale politieraad pleit voor het, zonder andere wetswijzigingen, meer 
ontwikkelen van gepaste initiatieven door de politieraadsleden zelf en voor het feit 
dat de burgemeesters dit ook toelaten: een intensere betrokkenheid bij de voorberei-
ding van het Zonaal Veiligheidsplan, een jaarlijkse rapportering en een gedachtewis-
seling over de uitvoering ervan, vragen en interpellaties over sommige aspecten van 
het zonale politiebeleid.

Opdat de beleidscyclus volledig kan kaderen binnen een integraal en geïntegreerd 
veiligheidsbeleid, dient ook klaar en duidelijk binnen het politiebeleid en onder het 
gezag van de burgemeester rekening gehouden met de lokale preventie-actoren.

Veiligheidsbeleid en politieorganisatie zijn slechts een onderdeel van het ruime ta-
kenpakket van een burgemeester. Er dient dan ook over gewaakt te worden dat de 
inbreng van deze lokale bestuurlijke verantwoordelijken gegarandeerd blijft. Dit is 
immers een risico gezien de laatste evoluties waarbij deze plannen, eerder politie- en 
justitieplannen neigen te worden.

Ook blijkt dat sommige lokale autoriteiten zich onttrekken aan de gegeven federale 
richtlijnen en akkoorden (bvb. bij inzet van politiemensen n.a.v. stakingen in strafin-
richtingen). Ook hier geldt de regel dat de bevoegde ministers in voorkomend geval 
kunnen optreden door het geven van bevelen.

De vraag is ook in welke mate de gerechtelijke overheden de politiediensten nu beter 
dan voorheen beleidsmatig (kunnen) aansturen. Nergens is het arrondissementele ni-
veau uitdrukkelijk als beleidsniveau voorzien hoewel de procureur des Konings en de 
gerechtelijke directeur een sleutelrol vervullen in de gehele strafrechtsketen. In elk ge-
val blijft de Federale Politieraad ervan overtuigd dat twee beleidsniveaus (een zonaal 
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en een nationaal) ook binnen de gerechtelijke politiefunctie moeten volstaan. Omdat 
de wet op de geïntegreerde politie dus slechts twee beleidsniveaus voorziet, is het es-
sentieel dat de procureurs des Konings hun parketbeleid in de zonale veiligheidsplan-
nen doorvertalen en geconcretiseerd zien. Sommige procureurs des Konings slagen er 
duidelijk beter in om hun prioriteiten doorvertaald te zien in het Zonaal Veiligheids-
plan en in de aanwending van de gerechtelijke en inzonderheid de recherchecapaciteit 
van de lokale korpsen.

Het arrondissementele rechercheoverleg is en blijft bovendien een onmisbaar hulp-
middel om de afstemming tussen de federale gerechtelijk politie en de lokale recher-
che te stroomlijnen, maar heeft geen enkele echte beslissingsbevoegdheid betreffende 
het geïntegreerde veiligheidsbeleid.

Bijzonder te vermelden is dat de onderzoeksrechter de afwezige is in de beleidscy-
clus en zich dus niet noodzakelijk inschrijft in de gemaakte afspraken. Het is daarom 
absoluut noodzakelijk om de onderzoeksrechters uit te nodigen om beter rekening te 
houden met het gevoerde beleid en de gemaakte afspraken betreffende de inzet van 
het personeel.

De afdwingbaarheid van de gestelde prioriteiten versus capaciteit blijft een uitdaging 
voor de toekomst en geeft soms aanleiding tot discussies. De basis om eventuele ge-
schillen in verband met verschillende standpunten of positioneringen op te lossen, 
blijft het overleg. Indien de autoriteiten er zelf niet uitgeraken of vinden dat zij onvol-
doende respons krijgen bij de politiediensten, moeten zij zich wenden tot de minister 
van Binnenlandse Zaken of de minister van Justitie om desgewenst tussen te komen. 
In de praktijk wordt van deze regel nauwelijks een gebruik gemaakt.

Het overleg tussen politieoverheden en –diensten met andere instanties dan de minis-
ters van Binnenlandse Zaken en van Justitie anderzijds is echter nog beperkt. Heel wat 
van die andere federale en gewestelijke overheden hebben nochtans bevoegdheden 
van zogenaamde bijzondere bestuurlijke politie. Deze overheden moeten zich dus ook 
tot de bevoegde ministers wenden om hun beleid een onderdeel te laten worden van 
het nationale veiligheidsplan en het valt daarbij op dat hieraan nog onvoldoende aan-
dacht is besteed in het Nationaal Veiligheidsplan 2008-2011. Dit laatste moet ten dele 
dan weer worden toegeschreven aan de keuze om nu te verzaken aan een voorafgaan-
de “kadernota integrale veiligheid”.

Het Parlement

Het Parlement oefent democratische controle uit op de uitvoerende macht. Er werden 
behoorlijk wat interpellaties gehouden en vragen gesteld in de Kamer van Volksver-
tegenwoordigers en de Senaat betreffende het functioneren van zowel de lokale als de 
federale politie.

Er werden echter geen grote debatten gevoerd over de federale politie en haar wer-
king, die hooguit in een commissievergadering eens aan bod kwamen. Zelfs over het 
Nationaal Veiligheidsplan, dat krachtens de wet nochtans uitdrukkelijk aan het par-
lement moeten worden medegedeeld, wordt maar in beperkte mate van gedachte 
gewisseld. Dit is ook zo bij de parlementaire behandeling van de begroting van de 
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federale politie, die wat verloren raakt in de bespreking van de algemene uitgavenbe-
groting van de federale staat.

Statistische gegevens: lokaal en federaal en samenhang met justitie

Sinds de politiehervorming worden de politiële criminaliteitsstatistieken (PCS) ge-
realiseerd door de integratie van 3 gegevensbanken, te weten de informatiestroom 
PCS als voornaamste bron, de ANG (Algemene Nationale Gegevensbank: federaal ge-
bruik) en de ISLP3 (Integrated System for the Local police, versie 3: lokaal gebruik).

In principe zouden de twee informatiestromen identiek moeten zijn, maar dit is niet 
steeds het geval. De overeenstemming tussen de statistieken van de lokale politie en 
van de federale politie blijft inderdaad een belangrijk en moeilijk op te lossen pro-
bleem. Hij is gelinkt aan verschillende fenomenen die voornamelijk te wijten zijn aan 
de juistheid en de snelheid waarmee de criminele feiten die worden geregistreerd in 
ISLP worden verzonden naar de enige gegevensbank ANG.

Op basis van het verschil tussen de gegevensbronnen [ISLP en FEEDIS (Feeding Infor-
mation System)] weet men dat de federale politie haar statistieken opmaakt nadat de 
lokale en de federale politie allebei hun gegevens hebben ingebracht in de ANG. Maar 
de gegevens van de lokale politie kunnen vooraf uit de gegevensbank ISLP worden 
gelicht, ongeacht het statuut van het PV (in opmaak, gereed voor vatting, verstuurd, 
geklasseerd). Daarenboven stelt de definitie van het gegeven of van de vraag ook een 
probleem. De federale politie en de lokale politie gebruiken hun eigen definities.

De wettelijke en technische basis om een correct functioneren van het systeem moge-
lijk te maken bestaat (bvb. sinds 2005 beschikken alle politiezones over een uniform 
exploitatiemiddel zowel voor de registratie als voor de exploitatie van de statistieken 
…). Maar de definitie, het moment van registratie en de voorafname zijn parameters 
die, indien zij niet overeenstemmen, het resultaat kunnen vervalsen.

Er is ook een tekort aan een globaal beleidsplan betreffende de criminografie aange-
zien de politie en de parketten elk hun eigen cijfers aanmaken. Het is nochtans nood-
zakelijk te beschikken over een instrument dat de informatiestroom tussen de politie 
en het parket regelt. Daarenboven beschikken de parketten niet over alle politiegege-
vens betreffende de PV’s. Idealiter zouden deze electronisch aan de parketten moeten 
worden bezorgd. Deze verzending is evenwel niet optimaal. Er bestaan nog steeds 
enkele obstakels. De PV’s komen bij de parketten aan in papieren versie, terwijl de 
electronische gegevens nog niet beschikbaar zijn. De parketten moeten alsdan deze 
gegevens manueel in hun systemen inbrengen. En deze gegevens, die niet electro-
nisch zijn, worden derhalve niet rechtstreeks naar de ANG verzonden.

In het raam van een systeem van meting en opvolging van de strafrechtsketting, die 
voorziet in de opmaak van een overeenstemming tussen de gegevens van politie en 
parket, is het primordiaal dat de parketten kunnen beschikken over elektronische po-
litiegegevens. Het “meet- en opvolgings”-instrument op het niveau van de parketten 
is een eerste stap naar de optimale informatie-uitwisseling.
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4.1.2. Leiderschap

Het was een hele uitdaging om bij de politiehervorming de leiders te selecteren die de 
hoge verwachtingen konden en zouden inlossen.

Sterk punt is dat aanvankelijk een specifieke (eerste generatie politieleiders) en daarna 
vrij vlug een structurele selectieprocedure werd ingesteld. Die procedure maakte het 
systeem meer transparant en organiseerde de selectie op een meer multidisciplinaire 
basis organiseerde, waarbij de inbreng (soms beperkt tot adviesverlening) van zowel 
de administratieve als van de gerechtelijke autoriteiten werd voorzien. De assesment-
proeven gehanteerd bij de eerste generatie politieleiders werd evenwel afgeschaft.

Ook werden functiebeschrijvingen en competentieprofielen opgesteld die over het al-
gemeen van goede kwaliteit zijn.

De startgeneratie korpschefs bij de lokale politie en de leidinggevenden bij de federale 
politie hebben er ondertussen een eerste termijn opzitten en een overgrote meerder-
heid werden in hun functie bevestigd.

Vooral binnen de lokale politie is er dank zij de schaalvergroting qua leiderschap en 
vergeleken met het verleden een belangrijke stap vooruit gezet. In de structuur voor 
de hervorming had de vroegere Rijkswacht al een grote schaal wat maakt dat de voor-
uitgang bij de federale politie, in vergelijking met de lokale politie, minder spectacu-
lair is.

Er moet veel meer aandacht gaan naar het gefaseerd, samenhangend en geïntegreerd 
benaderen van de verschillende fases bij het (opnieuw) opnemen van een mandaat: 
selectie, (nu ontbrekende) voorbereiding, begeleiding, de opdrachtbrief, het leiden 
zelf en de evaluatie (systeem, persoon) van de mandaathouder.

Het mandaatsysteem wordt over het algemeen positief beoordeeld. De meeste over-
heden zijn tevreden over het systeem, maar het Comité P maakte daar toch een aantal 
bedenkingen bij en meende dat in de praktijk niet alle leidinggevenden over de no-
dige management- en leiderschapsvaardigheden beschikken die nodig zijn om de or-
ganisatie of dienst optimaal te leiden, het personeel te coachen en te motiveren.

Deels komt dit vermoedelijk door het feit van de eigen en voornamelijk intern georga-
niseerde opleidingen, waarbij te weinig een gebruik wordt gemaakt van externe erva-
ring en verfrissende ideeën en benaderingen vanuit andere sectoren.

Telkens moesten door de mandaathouders, in samenspraak met de betrokken overhe-
den, opdrachtbrieven uitgeschreven worden, maar in de praktijk bleven deze meestal 
achterwege. Binnen de federale politie is er nu een inhaalbeweging bezig. Dit systeem 
van opdrachtbrieven moet dringend veralgemeend worden, ook dus voor de lokale 
mandaathouders, zelfs rekening gehouden met het feit dat deze eigenlijk bestendig 
worden geëvalueerd en aangestuurd door de intense contacten met hun plaatselijke 
bestuurlijke en gerechtelijke overheden.



Evaluatierapport tien jaar politiehervorming

30 Maklu 

Wat de mandaatfuncties betreft, moet enerzijds het aantal opeenvolgende mandaten 
worden beperkt en anderzijds worden nagedacht over het (nog meer) beperkt hou-
den van het aantal mandaathouders binnen de federale politie. Aanvankelijk werd het 
aantal opeenvolgende mandaten in eenzelfde functie beperkt tot twee periodes van 
vijf jaren. Later werd het systeem gewijzigd waarbij in de mogelijkheid werd voorzien 
om gedurende een langere periode eenzelfde mandaat uit te oefenen. De Federale Po-
litieraad heeft hieromtrent al in 2006 een advies uitgebracht en blijft voorstander van 
een rotatiesysteem na het uitoefenen van twee opeenvolgende mandaten in eenzelfde 
functie. Dit werkt integratiebevorderend. Bovendien zou het uitoefenen van wisselen-
de mandaten een garantie voor het kwalitatief verbeteren van leiderschapskwaliteiten 
bij de betrokkenen kunnen inhouden.

Dit herstel van de initiële logica, eventueel gekoppeld aan een langere mandaatduur, 
of een combinatie van beide, in voorkomend geval verlengd door een uitloopperiode 
(bvb. bij nakende pensionering) moet absoluut ondersteund worden door het dwin-
gend voorafgaandelijk inrichten van een globaal pakket aan statutaire en andere om-
gevingsvoorwaarden, waardoor het uitoefenen van een mandaat tegelijkertijd inge-
bed wordt in een geheel van beleidsondersteunende en begeleidende maatregelen. 
Het niet meer als minderwaardig aanzien van een niet-mandaatfunctie is hierbij een 
eerste stap. Ook moeten vooraf uitdagende doorstroommogelijkheden voor uittreden-
de en gunstig beoordeelde mandaathouders gewaarborgd worden. Mede hierdoor zal 
het ook voor houders van het directiebrevet mogelijk worden om met reële promotie-
kansen door te stromen naar leidinggevende functies. Er is trouwens over het alge-
meen nood aan een degelijke vorming, loopbaanplanning en rotatiemodaliteiten voor 
alle leidinggevenden en niet alleen voor de mandaathouders. Dit is des te meer nood-
zakelijk door de gevolgen van de vele “lopers” waardoor nu de hogere kaders van 
de politie overbevolkt zijn. Deze toestand zal nog een hele tijd voortduren en daarom 
moeten realistische doorstroommogelijkheden ingericht worden voor jonge potenti-
ele leidinggevenden. Alleszins moet vermeden worden om nog maatregelen te nemen 
type “loper” omdat dit het gewenste evenwicht buitenmatig hypothekeert.

De steeds sterker wordende vraag naar het inrichten van een begeleidend en onder-
steunend initiatief voor leidinggevenden (Instituut voor leiderschap, al mondeling 
toegezegd door de vorige minister van Binnenlandse Zaken), los van de bestaande 
structuur en hiërarchie, moet dringend ingevuld worden.

Er moet ook meer aandacht gaan naar het middenkader. De meeste werden gevormd 
voor de politiehervorming en sommigen hebben het nog moeilijk om zich voluit in de 
nieuwe realiteit in te schrijven. Het middenkader moet ook in zijn nauwe relatie met 
de werkvloer voluit in zijn functie hersteld worden en krachtiger aan de daadwerke-
lijke leiding deelnemen.

4.1.3. Het personeelsstatuut

Het feit dat tengevolge van de politiehervorming, één statuut werd ingevoerd voor 
alle personeelsleden van de politiediensten, volgens het kader waartoe ze behoren, is 
een werkelijke vooruitgang in vergelijking met de situatie van voor de hervorming.
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Er is een consensus om de “eenheid” van het statuut te behouden en het is nodig om 
waakzaam te blijven voor een eenvormige toepassing ervan in elke dienst van de fe-
derale politie en in elk lokaal politiekorps. Er moet worden vermeden dat de percep-
tie ontstaat dat er verschillende statuten zijn. Het wezenlijke voordeel dat alle perso-
neelsleden op een gelijke manier worden behandeld ongeacht de dienst en het niveau 
waartoe zij behoren waardoor ook de mobiliteit tussen de politiediensten en -niveaus 
wordt bevorderd, moet gewaarborgd blijven.

Dit betekent niet dat de concrete invulling overal volstrekt dezelfde moet zijn. Het kan 
inderdaad dat een bepaalde functie (wijkinspecteur bijvoorbeeld) in een uitgesproken 
landelijke zone niet hetzelfde werk inhoudt, noch dezelfde lasten met zich meebrengt 
als wanneer diezelfde functie wordt uitgeoefend in een stedelijk milieu. Bij een aan-
vaardbare diversificatie bestaat de moeilijkheid er juist in het juiste evenwicht te vin-
den in het toepassen van het statuut dat bij wijze van voorbeeld nu eens een soepele 
dan weer een minder soepele toekenning van de premies en toelagen voorziet in het-
zelfde statuut.

Dit statuut ligt onder vuur: de (zeer gedetailleerde) regeling is zwaar, omslachtig en 
bureaucratisch. De uitvoering ervan, bijvoorbeeld van de mobiliteit, neemt teveel tijd 
in beslag. Dringende aanpassingen en een herziening op langere termijn zijn noodza-
kelijk.

Op korte termijn, moet men zich buigen over die elementen van het statuut die afbreuk 
doen aan de optimale aanwending van het personeel. Naast de regels van de mobi-
liteit en de evaluatie is het aangewezen om de regels betreffende de organisatie van 
de arbeidstijd in detail te bekijken, net als de verlofregelingen, de medische en andere 
dienstvrijstellingen die werden overgenomen uit het statuut van het openbare ambt. 
De overname van die regels kon niet zonder bepaalde nadelen voor een politiedienst, 
die meer nog dan andere openbare diensten de continuïteit van de dienstverlening 
moet waarborgen.

De mobiliteit moet met meer soepelheid toegepast worden en een permanent ant-
woord bieden op de vraag en het aanbod van jobs. Factoren die de rigiditeit in de 
hand werken, zoals de vereiste om vooraf over bepaalde brevetten te beschikken om 
voor een plaats te kunnen postuleren, moeten zeer kritisch worden onderzocht.Ook 
op korte termijn, moet het huidige zware en complexe systeem voor premies, toelagen 
en vergoedingen van allerlei aard worden herdacht. De efficiënte dienstorganisatie 
wordt niet bevorderd en het is integendeel een bron van frustratie en van pervertering 
van de mobiliteit.

Op lange termijn moet het statuut van het personeel van de politiediensten funda-
menteel herzien worden. Naast zijn unieke karakter is het tot stand gekomen in om-
standigheden die het niet altijd mogelijk hebben gemaakt om de gewenste reflectie 
voldoende ver door te zetten. Ook heeft men de talrijke overgangsbepalingen die de 
”verworven rechten” moeten beschermen niet kunnen beperken. Maar die bepalingen 
vormen nu juist de vele beperkingen op het soepel inzetten van het personeel. Het is 
dus zaak om in alle sereniteit en onder af te spreken condities een modern en fris po-
litiestatuut te herdenken. De syndicale vertegenwoordigers hebben zich daartoe ten 
overstaan van de federale politieraad bereid verklaard. Dit initiatief moet gericht zijn 
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op vereenvoudiging en transparantie en moet meer rekening houden met de functies 
die, binnen een gegeven kader, daadwerkelijk worden uitgeoefend. Hierbij moet ze-
ker ook aandacht gegeven worden voor de toenemende diversiteit van het menselijke 
potentieel in het huidige politielandschap. Zo kunnen leden van het operationele en 
van het administratieve en logistieke kader geroepen worden om samen taken uit te 
voeren.

Bij deze gelegenheid kan ook nagedacht worden over een systeem van functionele 
verloning, systeem dat zich opdringt vooral nu sommige functies zonder onderscheid 
toegankelijk zijn voor zowel het operationeel als het administratief en logistiek kader. 
Dit impliceert een gestructureerde benadering en een effectieve controle op de toepas-
sing van een dergelijk statuut. Wat dat betreft wordt het ontbreken van het dwingende 
karakter van de aanbevelingen die in deze materie zijn gedaan betreurd. Een functio-
nele verloning is een werk van langere adem, die een voorafgaande “weging” van de 
functies vooronderstelt en dit voorstel zal daarom een langere voorbereidingsperiode 
vergen.

Het tuchtstatuut

Na de politiehervorming werd een nieuw tuchtstatuut ingevoerd voor alle politie-
diensten. Bij het concipiëren van het tuchtstelsel werd resoluut gekozen voor tucht als 
managementstool (en dus zonder beroep op externe instanties). Bij het hanteren van 
deze tool werd echter vastgesteld dat het tuchtstelsel complex en zwaar is en daardoor 
zijn functie verliest als middel om het personeel, wanneer nodig, in het verlengde van 
de coaching, te sanctioneren.

Uit een onderzoek, gevoerd in juni 2006 bij de 196 politiezones, blijkt dat de toepas-
sing van de tuchtwet veel moeilijkheden veroorzaakt (te complexe procedures, te kor-
te termijnen, afwezigheid van jurisprudentie, …), in het bijzonder bij de kleine zones 
die niet over juristen of experten in deze materie kunnen beschikken.

Vier voorname steunnoden zijn aan het licht gekomen:

• de noodzaak om wettelijke en reglementaire aanpassingen aan het tuchtstatuut aan 
te brengen;

• de organisatie van voortgezette of gespecialiseerde opleidingen;
• de inplaatsstelling van een gespecialiseerde steundienst, extern aan de politiezo-

nes;
• de terbeschikkingstelling van een gegevensbank met administratieve rechtspraak.

Enerzijds moeten sommige tuchtoverheden meer inspanningen leveren om hun know 
how in deze materie te verbeteren. De federale politieraad beveelt aan dat op korte 
termijn enerzijds aan de tuchtautoriteiten en de leidinggevenden die dit wensen een 
degelijke opleiding in het hanteren van de tucht zou worden aangeboden en dat zij 
anderzijds moeten kunnen rekenen op steun van gespecialiseerde diensten of referen-
tiepersonen (helpdesk-functie). Het tuchtrecht herzien is nodig, maar dit kan niet zo-
maar starten op basis van een “wit blad”. Heel wat verworven rechten zullen blijvend 
het tuchtrecht beïnvloeden. Ook is de federale politieraad van oordeel dat het uitoefe-
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nen van het tuchtrecht de verantwoordelijkheid moet blijven van de leidinggevenden 
en wijst de idee van een tuchtkamer met volle bevoegdheid af.

Bij de herziening van het tuchtstatuut dient bijzondere aandacht besteed te worden 
aan de problematiek van de beschikbare tools, zodat leidinggevenden efficiënt en 
vooral effectief kunnen optreden (cf. ordemaatregel, evaluatie, sanctie).

4.1.4. Human resources management (HRM)

Het inrichten van een nieuw personeelsbeleid was één van de meest delicate opera-
ties als gevolg van de politiehervorming. Het was geen sinecure om drie verschillende 
systemen in elkaar te schuiven. Het baart dan ook geen verwondering dat er heel wat 
kritiek te horen was. Toch zijn er de jongste jaren al veel inspanningen gedaan om de 
efficiëntie en de effectiviteit van de processen te verbeteren.

Rekrutering en selectie

Heel wat kandidaten blijven zich aanbieden voor een politiejob.

De selectie- en rekruteringsdienst slaagt er in om het nodige aantal kandidaten op ba-
sis van het door de federale overheid vastgestelde budget te selecteren. Er is dus geen 
probleem van kwantiteit wat de instroom betreft.

Wel zijn nog meer maatregelen nodig om de beste kandidaten te selecteren, een kwest-
ie van kwaliteit dus.

De selectienormen werden al en mogen nog verder aangepast worden, op voorwaarde 
dat de gewenste minimum kwaliteitsnormen voldoende hoog gehouden worden. 
Kwaliteit moet blijven primeren op kwantiteit. Het is ook nodig om de promotiecam-
pagnes meer realistisch af te stemmen, niet alleen op de mooie kanten van het beroep, 
maar ook op de plichten die er inherent mee verbonden zijn.

De doorlooptijd van het selectieproces is te lang, waardoor frequent competente kan-
didaten afhaken en moeten vervangen worden door andere kandidaten. Hieraan 
moet dringend verholpen worden. Instrumenten om de doorlooptijd te verkorten zijn 
al vervat in de nog uit te voeren “Diegem-akkoorden”.

Ook wordt wat bepaalde kennis en vaardigheden betreft, geselecteerd op potential-
iteiten die tijdens de opleiding niet voldoende verder kunnen ontwikkeld worden 
(bvb. taalvaardigheid), noch omgezet worden in gewenste kennis en vaardigheden.

Doorheen het selectieproces blijft men ook worstelen met een geschikte manier om 
naar de integriteit van de kandidaten te peilen. Bij het moraliteit- en antecedenten-
onderzoek door de lokale politie, dat dient bij te dragen tot het nodige inzicht in de 
integriteit, is het wettelijk nog steeds niet verplicht gesteld dat er contact is geweest 
met de kandidaat en zijn omgeving. Hierdoor zou de kwaliteit van de aangeleverde 
adviezen moeten verbeteren en wordt een formalistische afhandeling vermeden. Vaak 
wordt er ook te weinig transparant ingespeeld op de moraliteitsadviezen die door de 
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lokale politie bij aanwerven worden gegeven. Bij niet opvolgen van deze adviezen di-
ent op zijn minst feed back te worden gegeven aan de behandelende politiedienst.

Er moet ook over gewaakt worden dat er niet meer aandacht geschonken wordt aan 
selecting-out27 dan selecting-in28 mogelijkheden, waardoor mogelijks competente 
kandidaten onterecht afvallen. Wetenschappelijk onderzoek is hier aangewezen om 
klaarheid te scheppen in de eventuele te nemen maatregelen.

Wat het aanwerven van vrouwelijk personeel betreft is er heel wat vooruitgang ge-
boekt. Het aandeel allochtonen kan duidelijk nog versterkt worden. Qua leeftijdsprei-
ding is meer diversiteit mogelijk (vooral nu gezien de economische crisis en het feit 
dat steeds meer mensen met werkervaring op de arbeidsmarkt beschikbaar worden).

Zoals verder aangehaald (cf. ‘4.2.5.1. De recherchefunctie – De federale politie’), is 
het aangewezen de onderzoekscapaciteit in het kader van financiële, sociale en belas-
tingsfraude en de corruptie te verhogen. Hoewel, het is niet realistisch te hopen dat 
door een opleiding te geven aan niet gespecialiseerde onderzoekers zij alzo operatio-
neel worden voor het voeren van dergelijke onderzoeken. Er zal dan ook een recrute-
ringscampagne georganiseerd moeten worden voor personen die een bijzonder pro-
fiel hebben (bvb. de boekhouders), waarbij de huidige economische crisis een aantal 
gekwalificeerde elementen beschikbaar stelt, voor wie een loopbaan bij de federale 
politie een geldig en stabiel alternatief kan zijn.

Opleiding

Het basispolitieonderwijs is gestructureerd op drie niveaus, met name het onderwijs 
voor het basiskader, dat voor het middenkader en dat voor het hogere kader (de zoge-
naamde officierenopleiding). Personen die opleiding volgen in het basiskader kunnen 
naderhand de middenkaderopleiding aanvatten. Deze die de opleiding volgden van 
het middenkader kunnen na verloop van tijd in aanmerking komen voor de officie-
renopleiding. Telkens is ook instroom van buitenaf mogelijk.

Na integratie van de vroegere politieopleidingscholen staan meerdere scholen (in 
principe in elke provincie + federaal) in voor de opleiding van het politiepersoneel. 
Dit systeem heeft voor- en nadelen. Voordelen zijn het beter aansluiten bij regionale 
behoeften en de actieve betrokkenheid en steun van de provincies. Nadeel zit in de 
(mogelijke) schaarste van goede lesgevers, de totale kostprijs, het kwaliteitsverschil en 
een mogelijk verlies aan homogeniteit. Verschil in kwaliteit van de opleidingen is op 
zich geen probleem en concurrentie werkt zelfs stimulerend, op voorwaarde uiteraard 
dat de minimum kwaliteitsnormen29 gehaald worden. Wel is het aan te raden dat in 

27 Zoeken naar elementen en redenen om iemand niet te weerhouden in het selectieproces.
28 Zoeken naar elementen en redenen om iemand wel te weerhouden in het selectieproces.
29 KB 06-04-2008 betreffende de kwaliteitsstandaarden, de pedagogische- en omkaderingsnormen 

van de politiescholen en het college van de directeurs van de politiescholen en tot wijziging van 
het KB van 28-02-2002 betreffende de terbeschikkingstelling van opleiders van de federale politie 
in de erkende politiescholen en betreffende de nadere regels voor de toekenning van een financi-
ele tussenkomst voor de organisatie van selectieproeven en van beroepsopleidingen door de er-
kende politiescholen, BS, 25-04-2008.
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de voortgezette opleidingen voor leden van de federale en de lokale politie, de deel-
nemers samen worden opgeleid, wat de integratie zal bevorderen.

Alleen voor bepaalde vaardigheden (bvb. tactisch optreden bij geweldsituaties, con-
form GPI 48 i.v.m. geweldsbeheersing) is zowel bij de opleiding als bij de latere trai-
ningen standaardisatie over het ganse land nodig en dit om reden van het bewerk-
stellingen van de nodige coördinatie en samenhang bij het gezamenlijke optreden in 
crisissituaties, ook al heeft het optredende personeel opleiding genoten in verschil-
lende politiescholen.

De selectie van in deze gevallen te onderwijzen technieken en tactieken moeten door 
de politiechefs (federaal en zonaal) samen gemaakt worden en door alle betrokke-
nen aanvaard worden. Dit is onontbeerlijk ook al zijn er verschillende standpunten in 
hoofde van de individuele politiechefs betreffende de mogelijke beste praktijken.

Vooral het gebrek aan theoretische basiskennis is en blijft voorwerp van kritiek (bvb. 
basiskennis strafrecht en strafvordering). De discussie blijft ook levendig of kandida-
ten moeten opgeleid worden tot politieambtenaar of tot maatschappelijk assistent. De 
conclusie is dat voor alles politieambtenaren moeten aangeleverd worden, uiteraard 
met de gewenste en nodige sociale vaardigheden.

De afstemming en coherentie tussen de basisopleiding, functionele opleidingen en 
voortgezette en gespecialiseerde vormingen baart eveneens zorgen. De permanente 
vorming blijkt te weinig afgestemd op de noden van het terrein.

Het qua tijdsduur verlengen van de bestaande opleidingen is nu geen evidente op-
tie binnen de huidige budgettaire context. Wel zou het opleidingstraject kunnen uit-
gebreid worden met extra stages, waarbij een degelijk systeem van mentorship een 
basisvoorwaarde is. Alleszins moet ook het permanent leren meer aangemoedigd en 
ondersteund worden.

Behalve de opleiding officieren, het directiebrevet en een beperkt aantal gespeciali-
seerde opleidingen die best centraal ingericht worden, kunnen meer opleidingen uit-
besteed worden aan provinciale scholen die zo naast de klassieke opleidingen een ze-
ker aantal specialistische opleidingen toegewezen krijgen (ten behoeve van de eigen 
en van andere provincies en van de federale politie).

Er wordt nog te weinig samengewerkt met het reguliere onderwijs, zeker wat de vak-
ken of leerpakketten betreft die niet specifiek politiegericht zijn. Er moet waar moge-
lijk meer gekeken worden naar kwaliteitsvolle en nuttige opleidingen die buiten de 
politie ingericht worden Een verkennende studie zou moeten toelaten om de juiste 
keuzes te maken i.v.m. het uitbesteden van opleidingen of het uitbouwen van moge-
lijkheden voor het volgen van opleidingen bij het regulier onderwijs (bvb. basis com-
puteropleiding). Een systeem van credits is dan de oplossing om dergelijke opleidin-
gen in het individuele loopbaantraject van politiemensen te waarderen.

In dezelfde optiek past het om een systeem te bedenken dat meer dan de huidige re-
gels voldoende compensatie biedt voor de kosten van een politiekorps dat eigen per-
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soneel naar opleidingen heeft gestuurd als dat personeel, op het einde van de oplei-
ding, niet meer terugkeert naar het korps van oorsprong.

Er is om voormelde redenen en ter ondersteuning van het geïntegreerde jaarlijkse op-
leidingsplan, dringend nood aan een globale opleidingsstrategie, aan het bestendigen 
of bevorderen van kwaliteitsvolle opleidingen en aan een degelijk evaluatiesysteem. 
Het bewaken van de kwaliteit moet mede op basis van nuttige lopende acties het 
voorwerp worden van een versterkt initiatief (het vastleggen van eindtermen voor 
elke opleiding, het “wegen” van docenten, pedagogische kwaliteitsonderzoek van de 
cursussen, toezicht om de eindtermen), gebaseerd op de bepalingen van het voor-
meld koninklijk besluit van 06 april 2008. De Federale Politieraad drong al vroeger 
aan op gemeenschappelijke normen, beheerscontracten en pedagogische inspecties. 
Het is ook wenselijk om een “onderwijsraad” in te richten waarbij ook het maatschap-
pelijke middenveld en het regulier onderwijs betrokken zijn. Qua uitvoering wordt 
aanbevolen om de nu opgestarte projectstructuur (federale en lokale politie) en zijn 
stuurgroep en projectmanagementteam verder te belasten met het voorbereiden en 
uitwerken van de nodige initiatieven.

Politieonderzoek mag niet alleen verworden tot onderzoek “voor” de politie en moet 
dus vooral onderzoek “van” de politie blijven. Een goede en transparante samenwer-
king met het “Centrum voor politiestudies” en met het “Centre d’études policières”, 
alsook met de universiteiten en hogescholen is aangewezen.

Evaluatie

Het personeel moet regelmatig geëvalueerd worden.

De evaluatieprocedure is ondertussen echter verworden tot een zware administratie-
ve procedure die absoluut moet worden vereenvoudigd om te komen tot een bruik-
bare HR-tool.

Vooral het opgelegde evalueren bij functiewijziging (bij het beëindigen van de functie 
en bij het aanvatten van een nieuwe functie) wordt als overdreven zwaar ervaren en 
niet uitvoerbaar in een evoluerende politieorganisatie/omgeving. De keuze van de 
eindvermeldingen (onvoldoende, goed, bevredigend) wordt in vraag gesteld. Boven-
dien laat huidig systeem van evaluatie de koppeling met de veiligheidsplannen on-
voldoende toe. De concretisering van de strategische en tactische doelstelling van het 
veiligheidsplan naar individuele doelstellingen is niet mogelijk door onder meer de 
voorziene termijnen, procedures, criteria en beperkt geschoolde evaluatoren.

Het evaluatiesysteem voor leidinggevenden heeft in de praktijk goed gefunctioneerd. 
Toch kan de vraag gesteld worden of het niet aangewezen is om deze evaluaties meer 
te professionaliseren, bijvoorbeeld door een versterkte invloed van de Algemene In-
spectie (naar het voorbeeld van de rol van het Inspectorate binnen de Britse politie) of 
door het inrichten van een meer onafhankelijk ondersteunend evaluatiesysteem.

Het volledige evaluatiesysteem is dus voor verbetering vatbaar, ook wat de evaluatie-
criteria betreft en de aanwijzing van de (eind)verantwoordelijken.
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Er loopt momenteel een evaluatie van dit systeem.

Nood aan een meer geïntegreerde benadering

Er moet op strategische beslissingsniveaus een doorgedreven integratie (federaal, lo-
kaal) tot stand te worden gebracht. De voorkeur gaat er naar uit om nu een aantal 
HRM-processen (rekrutering, selectie, opleiding) binnen de bestaande politiestruc-
tuur te houden, maar deze samen te brengen in één entiteit, liever dan in de twee nu 
bestaande directies. Ook moet het overleg tussen de federale politie en de lokale poli-
tie (VCLP) met het oog op een grotere formele betrokkenheid (op strategisch niveau) 
geformaliseerd worden, zonder afbreuk te doen aan de bestaande structuur en hiërar-
chie. De federale politie engageert zich hierbij om alle vragen en de opmerkingen bin-
nen een redelijke termijn te beantwoorden.

Na vijf jaar moet de uitvoering en de goede werking van deze herstructurering door 
de overheid en de politieleiding geëvalueerd worden. Indien dan blijkt dat er nog on-
voldoende verbetering is vast te stellen kan gedacht worden aan het buiten de hui-
dige politiestructuur brengen van één geïntegreerde dienst verantwoordelijk voor de 
rekrutering, selectie en opleiding (inclusief alle scholen) en dit onder de autoriteit van 
voormelde onderwijsraad.

De deontologische code

De deontologische code die werd ingevoerd heeft zeker verdiensten, maar de hui-
dige code wordt vaak beschouwd als een verlenging van de tucht. Er gaat ook teveel 
aandacht uit naar de prestatiegerichtheid in plaats van naar visie, missie en interne 
waarden.

Het is aangewezen om de deontologische commissie in haar rol te versterken.

4.1.5. Capaciteit

De capaciteit en de spreiding ervan over de verschillende entiteiten heen

De politiecapaciteit en de verdeling ervan over de verschillende politiekorpsen en 
-diensten heeft bij de politiehervorming heel wat aandacht gekregen. Niet alleen 
moesten nieuwe normen vastgelegd worden; ook het personeel afkomstig uit ver-
schillende diensten en met eigen kwalificaties en statuten moesten in één geïntegreer-
de politie ondergebracht worden. Dit is, alle omstandigheden in acht genomen, vrij 
vlot verlopen.

Politiemensen hebben altijd de indruk te worden overbevraagd, vooral om reden dat 
de maatschappelijke vraag naar veiligheid onbegrensd lijkt. Er is dus steeds een vraag 
naar het verhogen van de politiecapaciteit. In 2007 bedroeg de totale sterkte 47.526 
personeelsleden, waarvan 38.989 “operationele” en 8.537 CALog-personeelsleden, 
wat een duidelijke toename is, vergeleken met de startperiode onmiddellijk na de po-
litiehervorming. Vermoed wordt dat in vergelijking met het buitenland de Belgische 
politie nu (totale wettelijke sterkte) voldoende politiemensen telt. Toch nopen derge-
lijke vergelijkingen tot accuraatheid en tot voorzichtigheid.



Evaluatierapport tien jaar politiehervorming

38 Maklu 

Nu bedraagt de kadersterkte van de federale politie in totaal30 12.708 FTE31. De feite-
lijke sterke is gereduceerd door enerzijds het in beperkte schijven budgettair toestaan 
van bepaalde beloofde versterkingen en door de budgettaire beperkingen die vanaf 
2007 geleid hebben tot het niet invullen van een aantal vacatures en is anderzijds het 
gevolge van deficits die zijn ontstaan door het feit dat de uitstroom de instroom van 
personeel ruim overtreft. In totaal zijn nu 380 FTE niet ingevuld32. Omdat omwille 
van budgettaire beperkingen op federaal niveau minder aanwervingen van aspirant-
inspecteurs (zijn tijdens hun opleiding ten laste van de federale begroting) mogelijk 
zijn, geraken de personeelskaders van een aantal politiezones (grotere steden, kustge-
meenten, Vlaams-Brabant, …) evenmin ingevuld.

Zoals aangegeven wordt in hoofdstuk 4.2 is er vooral binnen bepaalde diensten van 
de federale politie een structureel tekort aan personeel ontstaan.

Dit moet in eerste instantie opgevangen worden door interne maatregelen (bvb. min-
der mandaathouders en directies, minder echelons, meer eindverantwoordelijkheid 
voor bepaalde diensten, minder bureaucratie, minder overhead en het bannen van 
niet strikt noodzakelijke activiteiten, gepaste prioriteitstellingen, technologische inno-
vatie, meer flexibiliteit). Het nu al gevoerde kerntakendebat kan ook binnen de federa-
le politie bijdragen tot het vinden van oplossingen, op voorwaarde dat dit niet schaadt 
aan de fundamenten van de excellente en dus gemeenschapsgerichte politiezorg. Ui-
teraard moet hierbij rekening gehouden worden met de reglementaire imperatieven 
zoals de gewenste profielen van de medewerkers.

In tweede instantie moet dit opgevangen worden door het reduceren en zo mogelijk 
wegwerken van het personeelsdeficit bij de federale politie tot op het niveau van de 
voormelde door de regering toegestane kadersterkte van de federale politie.

De zogenaamde KUL-norm was initieel het instrument om de capaciteit binnen de 
lokale politie te verdelen en federaal financieel te ondersteunen. Snel na de hervor-
ming bleek al dat de lokale autoriteiten bereid waren om meer in de lokale politie te 
investeren dan aanvankelijk voorzien was. Ook werden ondertussen al 300 leden van 
de federale politie van de eerst voorziene 700 overgeheveld naar de lokale politie. On-
dertussen is de KUL-norm door de feiten voorbijgestreefd.

Er zijn nu – na lang zoeken – twee universiteiten bereid gevonden om een nieuw 
normsysteem voor het verdelen van de politiesterkte (van belang voor de federale fi-
nanciering) uit te werken.

De globale distributie van de effectieve personeelssterkte moet (globale sterkte en de-
ficitbeheer inbegrepen) in evenwicht gehouden worden en zowel bij de federale als bij 
de lokale politie gebaseerd zijn op:

30 Zonder aspiranten en schoonmaakpersoneel.
31 Inbegrepen de sinds 2007 bevestigde sterkteverhoging van 35 FTE voor SPC, 32 FTE voor de na-

tionale luchthaven, 44 FTE voor de CCU en 23 FTE voor de terrorismebestrijding, maar zonder 
de ooit toegekende maar nooit gebudgetteerde 75 FTE voor DAC en een bijkomende versterking 
CCU van 58 FTE.

32 DGA (60), DGJ (83) en vooral DGS (237 FTE).
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• de kritische minima;
• het continu bemensen van sleutelfuncties;
• het verder bevorderen van diversiteit, ook in de verschillende functies;
• het algemene belang van de organisatie;
• de wettelijke imperatieven.

De afdwingbaarheid van de gestelde prioriteiten versus capaciteit blijft, zowel op fe-
deraal als op lokaal vlak een uitdaging voor de toekomst. Voorlopig wordt echter best 
niet aan de verdeelsleutel voor spreiding van het personeel over de verschillende po-
litietaken getornd.

Het optimaliseren van de operationele inzet

De inbreng van CALog-personeel en het afschaffen of reduceren van (administratie-
ve) taken droegen ook bij tot het optimaliseren van de operationele inzetbaarheid van 
de politie. Toch blijven in bepaalde lokale korpsen en binnen de federale politie nog 
meer inspanningen nodig om de CALogisering verder door te voeren zoals voorzien 
in de respectieve beleidsbeslissingen.

Toch moet nu nog meer intens gestreefd worden naar een meer efficiënte en effectieve 
inzet van de nu beschikbare politiecapaciteit. Het streven naar rationalisatie, het an-
ders inrichten van taken (bvb. op basis van technische innovaties) en andere vormen 
van creativiteit (bvb. het meer veralgemenen van éénmensopdrachten) moeten veel-
eer aangemoedigd en verder uitgebouwd worden. Ook het inrichten van een bijzon-
dere efficiëntiecel (zowel federaal als lokaal) is aangewezen. Het is dan noodzakelijk 
om het globale plaatje te bekijken wil men schaaleconomische effecten genereren en 
dit mede op basis van een lange termijn personeelsbehoeftenplan, voor elke politie-
dienst afzonderlijk en globaal voor de gehele geïntegreerde politie.

Deficitbeheer

Daarnaast is de ontwikkeling van algemene criteria om het personeelsdeficit op een 
afgesproken wijze te doseren (in de korpsen, tussen de korpsen, tussen de federale en 
de lokale politie) noodzakelijk. De mobiliteitscycli (nu drie op jaarbasis) moeten beter 
en sneller op de gewenste instroom inspelen, vooral voor wat het invullen betreft van 
die (sleutel-)functies waar men onder een kritisch minimum dreigt te geraken.

De instroom van politiemensen

De instroom van nieuwe politiemensen moet op peil gehouden worden. Zo werd tij-
dens een reserveringsconclaaf33 beslist om 200 aspiranten meer per jaar aan te werven, 
waardoor het jaarlijkse aantal aanwervingen nu op 1.350 komt te liggen, daar waar de 
Federale Politieraad dit op 1.450 wou laten brengen, instroom die onontbeerlijk blijft 
om het personeelsdeficit op korte termijn tot redelijke normen te reduceren. Onder-
tussen is dit cijfer om budgettaire redenen alweer beperkt. Het blijft echter essentieel 
om de politiecapaciteit (wettelijke, budgettaire en feitelijke sterkte) op peil te houden, 
wil men aan de actuele verwachtingen kunnen voldoen.

33 Goedgekeurd in de ministerraad van 01-02-2008.
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Personeelsspreiding over de verschillende graden heen34

Een bijzonder probleem is de verdeling van de capaciteit over de verschillende gra-
den. De toestand wordt zorgwekkend en er is absoluut nood aan een toekomstvisie in 
plaats van het blijven plakken van reparatiepleisters. Het systeem van de zogenaamde 
“lopers” moet trouwens absoluut stopgezet worden, wil men voldoende kansen ge-
ven aan jongere nieuw opgeleide commissarissen en houders van het directiebrevet.

In mei 2008 waren er bij de Belgische politie (senso stricto, dus niet AIG, Comité P 
en externe diensten) in totaal 585 hoofdcommissarissen, 3.330 commissarissen, 8.190 
hoofdinspecteur, 23.437 inspecteurs en 1.160 agenten. Daar waar de regel bij de her-
vorming was 1 officier/3 hoofdinspecteurs/9 inspecteurs, is de verhouding nu 1 of-
ficier/2,1 hoofdinspecteurs en 6 inspecteurs. Vooral bij de federale politie is de scheef-
trekking verontrustend (1 officier/2 hoofdinspecteurs en 2,6 inspecteurs). Dit laatste 
kan deels, maar onvoldoende, door de gespecialiseerde finaliteit en de gespecialiseer-
de opdrachten van de federale politie verklaard worden. Een andere, gedeeltelijke, 
verklaring is te vinden in de statutaire overgangsbepalingen (cf. de vele “lopers”).

Samenhang beleid en capaciteit

Algemeen is het ook zo dat bij het inwerkingstellen van verbetermaatregelen of van 
nieuwe initiatieven met enig impact op de capaciteit, telkens het financiële kosten-
plaatje in rekening moet gebracht worden, zoniet brengt men de politie telkens weer 
in moeilijkheden, tenzij men er in slaagt (en dat geniet de voorkeur) om door het her-
schikken van prioriteiten en/of taken de meercapaciteit te compenseren.

4.1.6. Cultuur

Als gevolg van de politiehervorming was een dubbele cultuuromslag nodig: enerzijds 
het zich inschrijven in het concept “community policing”, en anderzijds in het verla-
ten van de politiecultuur eigen aan de vroegere politiediensten en het zich inschrijven 
in de nieuwe cultuur van de geïntegreerde politie op twee niveaus.

Daarnaast bleef de algemene behoefte aanwezig om de politiemensen een meer inte-
gere, klantgerichte en dienstbare houding te laten verwerven.

Een bijzonder gegeven is dat er 197 verschillende politiekorpsen zijn elk met hun ei-
gen verantwoordelijkheden en hun eigen takenpakket, waarbij het gevaar schuilt in 
het feit dat er weinig integrerende culturen de kop opsteken bij de federale politie 
enerzijds en in de lokale politie anderzijds.

Toch zijn heel wat inspanningen gedaan die vermeldenswaard zijn zoals het invoeren 
van de deontologische code en het feit dat de meeste korpsen een eigen visie, missie, 
waarden en gedragscode hebben ontwikkeld.

Mede op basis van de gemeenschapsgerichte en nu van de “excellente politiezorg” 
is het voortdurend samenwerken met andere “partners” in de samenleving een per-

34 Voor cijfers: zie bijlage 1.
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manente zorg. De contacten tussen de politiediensten en het maatschappelijke mid-
denveld worden steeds intenser en hebben tot afspraken en samenwerkingsvormen 
geleid die onvermijdelijk ook enig sturend effect hebben op federale en lokale poli-
tie: samenwerking met ondermeer openbare vervoersmaatschappijen, met scholen, 
met middenstandsorganisaties, met gemeentelijke adviesraden, in buurtinformatie-
netwerken.

Het officialiseren en verder laten doorwerken van het concept “excellente politiezorg” 
kan een bijdrage leveren om de cultuur die leeft bij de verschillende politiediensten 
verder te integreren en te bij te sturen. Dit is nodig want voormelde initiatieven zijn 
niet altijd en overal even ver doorvertaald tot op alle niveaus. Vooral bij de gedecon-
centreerde diensten van de federale politie is een bijzondere inspanning noodzake-
lijk.

Hoewel er geen instrumenten bestaan om onmiddellijk de gegenereerde effecten op 
de cultuur te meten, tonen verschillende indicatoren aan dat op het vlak van mentali-
teit en beeldvorming een positieve evolutie wordt waargenomen, terwijl tezelfdertijd 
een aantal tekenen van onthouding bestaan.

Aanbevolen initiatieven zijn: het steunen van goede praktijken, benchmarking, sys-
teem van jobrotatie en carrièreplanningen, het aansturen van personen en verbeteren 
van ongewenst gedrag, het bevorderen van een cultuur van bekwame betrokkenheid, 
verantwoordelijkheid nemen en vertrouwen hebben.

4.1.7. Geïntegreerde werking

Algemeen

Samenwerken, de essentie van geïntegreerde werking, is een absolute noodzaak voor 
alle politiediensten op en tussen alle niveaus, lateraal en verticaal. De mechanismen 
en structuren die voor de geïntegreerde werking zijn ontworpen, zijn essentiële hef-
bomen die de politiehervorming schragen.

Het globale concept van en voor de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee ni-
veaus, is de basispijler van de politiehervorming en mag over het algemeen als ge-
slaagd beschouwd worden. De politie heeft zich meer dan voorheen, mede op basis 
van het concept “gemeenschapsgerichte politiezorg” geïntegreerd in de maatschappij. 
De bevoorrechte rol en taak van de politie als één van de actoren in de veiligheidske-
ten is voor de politie zelf en de andere partners verduidelijkt. De samenwerkingsbe-
reidheid met andere actoren kan nog steeds verbeteren.

De samenwerking tussen de verschillende componenten van de politie is in de prak-
tijk een spanningsveld gebleken en regelmatig gaf dit aanleiding tot wederzijdse kri-
tiek, betreffende aandachtspunten die ook in andere hoofdstukken van dit evalua-
tieverslag aan bod komt. Soms werden deze situaties ook opportuniteiten en mede 
daardoor kreeg de geïntegreerde werking concrete vorm en werd vooral bij de uitvoe-
ring van operationele taken op het terrein duidelijker zichtbaar.
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Het overleg tussen federale politie en lokale politie

Er zijn recent op beleidsniveau verschillende overlegfora ingericht waar de federale 
politie en lokale politie in zijn vertegenwoordigd (periodieke vergaderingen van het 
directiecomité van de federale politie met de Vaste Commissie van de Lokale Politie, 
het strategische comité ICT, een nog op te richten onderwijsraad, een opnieuw te ac-
tiveren klantenplatform voor logistieke middelen en steun, …). Het zou goed zijn om 
enkele van die fora ook een meer formeel karakter toe te kennen. Dit kan door ze te 
officialiseren met o.a. het vastleggen van de samenstelling en het toekennen van be-
voegdheden. Het is immers belangrijk dat (beleids)beslissingen die een impact hebben 
op beide niveaus ook worden genomen na gemeenschappelijk overleg en inspraak.

De onderlinge steun

Wat de steun betreft, spreken we enerzijds van de verticale (operationele en niet- ope-
rationele) steun van de federale politie aan de lokale politie en omgekeerd en ander-
zijds van de horizontale of laterale steun tussen de verschillende lokale politiedien-
sten. De samenwerking heeft vaak een informeel karakter en berust op een goede 
onderlinge verstandhouding. Er werden steeds meer akkoorden of protocols afgeslo-
ten zowel op horizontaal (tussen de lokale politiediensten) als op verticaal (tussen zo-
nale politiekorpsen en de federale politie) niveau. Toch dienen dergelijke samenwer-
kingsakkoorden in sommige regio’s nog verder uitgebouwd. Ook moet de kwaliteit 
van de onderlinge steun voortdurend bewaakt worden.

In het Nationaal Veiligheidsplan 2008-2011 staat trouwens verwoord: “Het is aanbevo-
len samenwerkingsverbanden na te streven en te intensifiëren tussen enerzijds het federale en 
lokale niveau en anderzijds de lokale politiekorpsen onderling. Het evalueren en verbeteren van 
de bestaande samenwerkingsovereenkomsten, protocols, service level agreements (SLA’s) past 
in dit raam.”

De directeur-coördinator en de gerechtelijke directeur

Over het algemeen wordt de werking van de directeurs-coördinator en van de gerech-
telijke directeurs als positief ervaren.

De dirco’s, die nu rechtstreeks van de commissaris-generaal afhangen, vervullen in 
het raam van de geïntegreerde werking een scharnierfunctie. Zij hebben zich gaan-
deweg een algemeen goed aanvaarde positie weten te verwerven in het politiebestel. 
Om hun rol optimaal te kunnen vervullen is het nodig dat zij een goed en zo volledig 
mogelijk overzicht hebben van wat er aan algemene en gespecialiseerde capaciteit be-
schikbaar is op het terrein. Het is hun taak om faciliterend (niet sturend) op te treden 
voor het aanwenden en inzetten van beschikbare middelen. Het gaat hier bijvoorbeeld 
ook over beschikbare middelen van gedeconcentreerde entiteiten van de Algemene 
directie van bestuurlijke politie of nog de gehypothekeerde capaciteit (HyCap).

De gerechtelijke directeur op gedeconcentreerd niveau (FGP) heeft eveneens een cru-
ciale rol in het raam van de geïntegreerde werking. Duidelijke richtlijnen en afspraken 
in het domein van de recherche zijn onmisbaar voor een goede verstandhouding. De 
gezamenlijke aanpak (federaal en lokaal) van fenomenen die de grenzen van enkele 
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zones overstijgen verdient meer aandacht. Vandaag werkt eenieder soms nog te vaak 
in zijn eigen tuin, zonder zich te bekommeren om zijn buur.

De loonmotor

De loonmotor was een zorgenkind van bij de politiehervorming.

Om de behoeften van de lokale politie beter te waarborgen, werd het Themis-prject in 
juni 2007 opgestart met de bedoeling om op 1 januari 2009 de wedden van de perso-
neelsleden van de geïntegreerde politie te kunnen berekenen. In de nieuwe planning 
wordt de nieuwe loonmotor opgeleverd op 1 juli 2009. Vanaf 1 januari 2010 zullen dan 
de wedden van alle personeelsleden van de geïntegreerde politie berekend worden 
door de nieuwe loonmotor.

Bij de eigenlijke start op 1 januari 2010 zal elke werkgever autonoom kunnen bepalen 
op welke manier hij de decentrale werking wenst in te vullen.

De generieke interface zal een jaar na de oplevering van de loonmotor operationeel 
zijn.

4.1.8. Interne en externe controle

Algemeen

Interne en externe controle zijn essentieel voor het bewaken van de kwaliteit en de 
integriteit van de politie in het algemeen en van de individuele politiemensen in het 
bijzonder. Zowel de diensten intern toezicht, de AIG en het Comité P hebben als ge-
volg van de politiehervorming specifieke verantwoordelijkheden toebedeeld gekre-
gen. Het federaal parket heeft een specifieke toezichtfunctie wat de gerechtelijke acti-
viteiten van de federale politie betreft.

Indien politiefunctionarissen hun opdrachten bijvoorbeeld niet integer of democra-
tisch uitvoeren, kan de burger hiertegen klacht indienen. Dit kan bij diverse instanties 
en dat heeft tot gevolg dat dit soms leidt tot een weinig coherent beleid en aanpak.

Wat de afhandeling van klachten van burgers en derden over de politie betreft geniet 
het formaliseren van “het lijndenken” de voorkeur. Hierbij wordt best een duidelijke 
eerstelijnsverantwoordelijkheid toegekend aan de politieverantwoordelijken en chefs 
van de medewerkers betreffende wie een klacht is geformuleerd, tenzij er op basis van 
afgesproken criteria ab initio redenen zijn om dit niet te doen.

Het interne toezicht

Elke politiedienst heeft behoefte aan een stevig uitgebouwde interne controlefunc-
tie, die er op de eerste plaats op gericht is kwaliteitsverbetering te bewerkstelligen, 
zowel in de bedrijfsprocessen van de organisatie zelf, als van het individueel functi-
oneren van elke medewerker. Dit moet gebeuren door een goede analyse en op basis 
van overleg, zodat uit fouten en disfuncties op de eerste plaats onbedreigd kan wor-
den geleerd. Vanuit deze optiek is ook elke klacht en klachtenbehandeling een kans 
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en uitdaging om uit te leren, zowel op organisatie- als op individueel vlak. Alle lokale 
politiediensten beschikken nu over een dienst of element intern toezicht. Binnen de 
federale politie moet deze inspanning nog in alle directies voortgezet worden, mede 
met de steun van de bestaande Directie intern toezicht.

Een geactualiseerde ministeriële richtlijn, waarvan al lang voorontwerpen bestaan, 
moet dringend worden uitgevaardigd om binnen alle politiediensten eenzelfde draag-
vlak voor het interne toezicht te creëren en dit mede gebaseerd op de in dit verslag 
aangegeven beleidslijnen en -principes.

De Algemene Inspectie (AIG) en het Vast comité P

Zowel de AIG als het Vast Comité P hebben op zich goed werk geleverd. Maar ondui-
delijkheid over de bevoegdheden en de taakverdeling tussen beide instanties noopt 
tot een grondige kerntakendiscussie. De afhandeling van klachten over de politie 
en de uitvoering van onderzoeken naar de effectiviteit en de efficiëntie van de po-
litiewerking zijn maar enkele voorbeelden van nu nog steeds te veel overlappende 
bevoegdheden. Het naast elkaar bestaan van deze diensten vereist een afgebakend 
onderscheid tussen hun bevoegdheden en verantwoordelijkheidsdomeinen. Om mis-
verstanden zowel bij de burger als in het werkveld te voorkomen, dient vooral de zo-
genaamde “grijze zone” zo klein mogelijk gehouden te worden.

In elk geval is het, mede omdat er nu een wissel aankomt van alle leidinggevenden 
bij de AIG, opportuun om zich te buigen over de kerntaken van de AIG en vervolgens 
over de kwalitatieve personeelsinvulling, nodig om met grote geloofwaardigheid een 
meerwaarde te bieden aan de kwaliteit van het Belgische politiewezen. Een grotere le-
gitimiteit kan daarbij verkregen worden door voor de omkadering van de AIG meer 
dan tot nu het geval was en naar buitenlands voorbeeld een beroep te doen op (ho-
gere) officieren die in hun loopbaan een grote ervaring en deskundigheid in leidingge-
vende lijnfuncties hebben opgebouwd en deze ter beschikking willen stellen van het 
huidige en aankomende politieleiderschap.

Gelet op de werkingsprincipes van de AIG, de wettelijk voorziene procedureaspec-
ten en haar gespecialiseerde politiekennis, dient deze actor voornamelijk een tweede-
lijnsrol op te nemen bij het afhandelen van individuele klachten en aangiften, behalve 
wanneer zij in bijzondere gevallen oordeelt voor de klachtenbehandeling beter zelf te 
kunnen instaan of hiertoe van een politie- of gerechtelijke overheid de uitdrukkelijke 
opdracht krijgt.

Het algemeen instellen van een registratie en het vastleggen van ontvankelijkheids-
gronden alvorens een klachtonderzoek wordt opgestart, zijn hierbij fundamenteel. 
Dit wil zeggen dat alvorens de AIG zelf een onderzoek zou starten, zij in principe 
de klacht voor behandeling doorstuurt naar de betrokken politiedienst. Pas als deze 
dienst inadequaat reageert of de klager geen genoegen neemt met de gegeven reactie 
door de betrokken dienst of het lokale politiekorps, is de AIG bevoegd voor verder 
klachtonderzoek.

Er moet hierbij ook gedacht worden aan een aantal criteria om klachtendossiers uit-
zonderlijk toch prioritair en in eerste lijn te laten afhandelen door de AIG. Deze cri-
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teria kunnen betrekking hebben op de aard en ernst van de feiten, de hoedanigheid 
van de betrokken politieambtenaar, de aard van de politiedienst, het schriftelijke en 
gemotiveerde verzoek van de klager of de uitdrukkelijke opdracht van een gerechte-
lijke overheid.

Het Vast Comité P kan van zijn kant een meer coördinerende en bewakende rol opne-
men om tot de realisatie en de exploitatie van één centrale gegevensbank van klachten 
en aangiften te komen, waarvan de voeding is toegewezen aan de diverse actoren op 
het terrein.

Eerder dan zelf initiële klachtonderzoeken (in eerste of tweede lijn) uit te voeren en 
dit dus tot zeer uitzonderlijke gevallen te beperken, is het logisch dat het Vast Comi-
té P zich meer richt naar de opvolging en de controle van het klachtenbeheer en het 
klachtenonderzoek door de geïntegreerde politie en de AIG. Om een degelijke en ge-
loofwaardige observatorium- en monitorfunctie op zich te kunnen nemen spreekt het 
vanzelf dat het Vast Comité P een rechtstreekse en onvoorwaardelijke toegang moet 
behouden tot alle klachtendossiers en bestanden die ermede verband houden.

Vanuit deze invalshoek en als echte externe controle-instantie kan het Vast Comité P 
haar beleidsaanbevelende rol volbrengen ter verbetering van de politiewerking en 
ziet zij toe op de correcte en kwaliteitsvolle klachtafhandeling van de eerste en de 
tweede lijn.

Een eigen deontologie voor controlediensten.

Er is tenslotte ook behoefte aan een precisering van de wijze waarop enquêteurs van 
alle interne en externe controle- en inspectiediensten zich gedragen ten opzichte van 
de medewerkers van de geïntegreerde politie (stijl van optreden, specifieke statutaire 
bepalingen, ...), evenals aan meer transparante werkingsregels van deze organen. In 
dit raam moet gestreefd worden naar de opmaak van een gedrags- en werkingscode 
voor de controle- en inspectiediensten.

4.1.9. Schaalcorrecties van politiezones en herverkavelen van diensten bij de federale politie

De lokale zones

Het aantal lokale politiezones is groot, maar dit is logisch omdat geopteerd werd om 
zoveel als mogelijk aan te sluiten bij de gemeentestructuur. Op zich heeft dat geen 
problemen gesteld, maar het heeft wel tot gevolg dat er een heel grote diversiteit is 
tussen de zones.

De discussie i.v.m. de al dan niet schaalgroottecorrectie (vergroten of verkleinen) van 
de politiezones is vooral gelinkt aan de onderlinge samenwerking (horizontaal) tus-
sen de zones en ook aan de mogelijkheid tot steunverlening (verticale samenwerking) 
vanuit de federale politie die complementair moet zijn aan de mogelijkheden van de 
lokale politie. Indien de federale politie over voldoende middelen beschikt, die boven-
dien op de meest efficiënte en effectieve wijze worden ingezet, zal logischerwijze de 
kwantiteit en de kwaliteit van haar dienstverlening kunnen toenemen en dit tot een 
grotere tevredenheid van haar dienstafnemers.
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Bij een schaalgroottecorrectie mogen de uitgangspunten van de wet op de geïnte-
greerde politie niet in vraag worden gesteld.

Het evenwicht tussen de twee componenten van de geïntegreerde politie is daarbij es-
sentieel en moet behouden worden.

In tweede orde kan het nuttig zijn de schaalgrootte van een aantal politiezones te cor-
rigeren wanneer daartoe een lokale bereidheid ondubbelzinnig wordt uitgesproken 
en zonder dat dit leidt tot een grondig herdenken van het huidig zonale politieland-
schap (geen regiopolitie naar Nederlandse grootorde). Hierbij wordt vooral gedacht 
aan zones die minder dan 50 personeelsleden tellen en ook aan die zones die zelf ook 
om andere redenen streven naar schaalvergroting.

De federale politie

De vernieuwde structuur van de federale politie, herleid tot drie algemene directies, 
is een verbetering op zich. De commissaris-generaal heeft nu ook meer directies on-
der zijn directe bevoegdheid. Wat het aantal directies betreft moet, zoals eerder door 
de werkgroep Bruggeman werd gesteld, verder gerationaliseerd worden. De hoofd-
redenen zijn dat elk van deze directies hun eigen overhead creëren en het feit dat een 
groter aantal directies de behoefte aan coördinerende initiatieven steeds maar doet 
toenemen. Het nu voorliggende ontwerpbesluit (voorstel ingediend door de commis-
saris-generaal bij de ministers) komt onvoldoende aan deze bezorgdheid tegemoet en 
moet bijgestuurd worden in functie van meerdere aspecten die in dit evaluatierap-
port aan bod komen. Een grotere eindverantwoordelijkheid en responsabilisering van 
de entiteiten met operationele territoriale verantwoordelijkheden kan het overdreven 
aantal beslissingsniveaus beperken. De in de hoofdstukken 4.1 en 4.2 uiteengezette 
capaciteitsproblemen zijn van die aard dat absoluut naar de meest rationele organi-
satiestructuur moet gestreefd worden, waardoor personeel kan vrijgemaakt worden 
voor ander functies binnen de structuur van de federale politie.

Een vanuit bedrijfseconomisch oogpunt betere schaalgrootte van de arrondissemente-
le steun- en coördinatiediensten (directeurs-coördinator) en diensten van de Federale 
Gerechtelijke Politie moet bekeken worden in het licht van een mogelijke hertekening 
van de gerechtelijke arrondissementen.

4.1.10.  Internationaal

De internationale samenwerking is al geruime tijd in volle ontwikkeling en er is sinds 
de politiehervorming is heel wat veranderd, zeker binnen de Europese Unie (Task 
Force Chiefs of Police, COSPOL, Eurojust, Frontex, ...).

De Belgische politiediensten hebben blijkbaar een vrij sterke reputatie wat de interna-
tionale samenwerking en actieve deelname aan internationale initiatieven betreft. Zo 
zijn bijvoorbeeld Belgische analisten zeer gegeerd bij internationale organisaties. 

Toch zijn er een aantal knelpunten waaraan dringend moet geremedieerd worden.
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De commissaris-generaal beschikt over een eigen directie internationale samenwer-
king (CGI). Deze dienst moet, mede in functie van de vele lopende internationale en 
vooral Europese ontwikkelingen, en ook in het licht van het aankomende Belgische 
voorzitterschap in 2010, verder uitgebouwd worden.

Bovendien is er vooral nood aan het beter integreren van de nieuwe mogelijkheden 
vervat in recente verdragen (Prüm, SIS II, EU kaderbesluit uitwisselen inlichtingen). 
Dit moet uitvoering krijgen door het sterker verankeren van de internationale samen-
werking, op basis van de noodzakelijke vertaling in Belgisch recht, in alle geledingen 
van de geïntegreerde politie, ondermeer door een aangepaste opleiding die er moet 
toe leiden dat politiemensen alle mogelijkheden en opportuniteiten voor internatio-
nale samenwerking, elk in hun verantwoordelijkheidsgebied, beter kennen.

De informatievoorziening moet zodanig worden ingericht dat alle medewerkers snel 
en zo mogelijk direct kunnen beschikken over alle beschikbare en voor hen relevante 
buitenlandse informatie om hun taken in het raam van de rechtshandhaving zou goed 
mogelijk te kunnen uitvoeren. Ook moet de informatie beschikbaar binnen de Belgi-
sche politiediensten beschikbaar zijn voor buitenlandse politiediensten, binnen de ka-
ders van de Belgische wet- en regelgeving. In dat verband dringt zich een duidelijker 
beleid op betreffende de keuze van het meest geschikte kanaal voor samenwerking, 
telkens in functie van de aard van de feiten en het geografische interessegebied van 
de zaak.

Bovendien moet een aangepaste en gemoderniseerde regeling i.v.m. het uitzenden 
van verbindingsofficieren naar het buitenland heringevoerd worden. Ook vraagt de 
grensoverschrijdende samenwerking, vooral met Nederland (Hazeldonk, joint hit 
teams, Euregio Maas-Rijn, …) en met Frankrijk (Verdrag van Doornik, gezamenlijke 
patrouilles, ...) een bijzondere aandacht voor een meer gecoördineerde bijdrage van de 
lokale en van de federale politiediensten. Vooral de taken en de werking van de CC-
PD’s dient te worden geëvalueerd en zo nodig geoptimaliseerd, de grensoverschrij-
dende criminaliteit in beeld gebracht en op een doeltreffende manier aangepakt. De 
bilaterale samenwerking dient verder selectief te worden uitgebouwd (diep in plaats 
van breed), vooral in functie van de specifieke belangen voor samenwerking en ge-
linkt aan het Nationaal Veiligheidsplan.

Inzake civiel crisismanagement (het beheer van buitenlandse conflictgebieden, zoals 
Kosovo) breidt de inbreng van de Belgische politie zich gestaag uit. De nodige bijko-
mende budgetten en capaciteit moeten voorzien worden, zo niet gebeurt dit ten na-
dele van de interne Belgische werking.

4.1.11.  Financiële aspecten/budget

Het politiebudget is sinds de politiehervorming, zeker wat de lokale politie betreft, 
gestaag toegenomen. Hierdoor was het mogelijk om de hervormingen op een behoor-
lijke wijze te ondersteunen. Nu blijkt dat vooral het budget van de federale politie en 
de bijhorende beperkingen de goede werking van de federale politie in het gedrang 
te brengen.
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Er is nood aan een betere koppeling van de beleidsuitvoering en de financiën. Dit zou 
het mogelijk maken om op basis van een functionele boekhouding, de financiële cy-
clus beter te verankeren in de beleidscyclus.

4.1.11.1. De lokale politie35

De WGP heeft twee instellingen (de gemeenten en de Federale Staat) aangewezen als 
bijdrageplichtig voor de functioneringsbudgetten van de politiezones. Indien er on-
voldoende middelen zijn, moeten de gemeenten die deel uitmaken van de politiezone 
dit tekort aanzuiveren.

Overwegende dat de personeelskost om en bij de 85% van het lokale budget vertegen-
woordigt heeft elke wijziging van het geldelijke statuut een belangrijke weerslag op 
de gevoelige financiële situatie van de politiezones.

De federale dotatie

De toekenning van de federale basistoelage – die voor meer dan 60% de voornaamste 
bron van federale financiering is (behoudens het verkeersveiligheidsfonds) gebaseerd 
op een theoretisch politioneel effectief dat werd toegekend aan elke zone in het kader 
van de KUL-norm. Hierbij werd uitgegaan van de reële politieaanwezigheid op het 
terrein (in 1998) zonder dat werd nagegaan of deze aanwezigheid overeenstemt met 
de invulling van de basispolitiefunctie door de lokale politie.

Via deze dotatie, met toekenning van een forfaitair bedrag per aanwezig personeels-
lid, werd een gelijke investering in veiligheid door het federale niveau beoogd.

Deze financieringsgelijkheid heeft tot gevolg dat een financiële inhaalbeweging wordt 
opgelegd aan de gemeenten binnen de zones waarvan het effectief voor het merendeel 
bestond uit ex-rijkswachters, aangezien het forfaitaire bedrag toegekend in het kader 
van de basisdotatie slechts een deel van de nieuwe kost dekte voor de gemeenten die 
deze personeelsleden vertegenwoordigden. Deze inhaalbeweging werd, via interne 
solidariteitsmechanismen, slechts gedeeltelijk gerealiseerd. Daartegenover staat dat 
de politiezones, voornamelijk samengesteld met voormalige gemeentelijke politie-
mensen een “winst” hebben gerealiseerd uit de dotatie aangezien het ontvangen be-
drag de (voornamelijk statutaire) reële meerkost die de hervorming voor deze catego-
rie van lokale politiemensen (voorheen reeds ten laste van de gemeenten) oversteeg.

Het schijnt aangewezen om naast de basistoelage ook de andere federale toelagen op 
te sommen (rekening houden met feit dat het verkeersveiligheidsfonds afzonderlijk 
wordt behandeld).

De andere wederkerende onderdelen van de federale financiering zijn de toelage voor 
de ordehandhaving (aankoop/vervanging/onderhoud van individuele en gemeen-
schappelijke uitrusting), de bijkomende toelage (compensatie van de aanvaardbare 
meerkost), de sociale toelage (compensatie van de “nieuwe” sociale bijdragen en van 
het “nieuwe” personeel). Eveneens te vermelden zijn het burgerlijke luik van de oude 

35 Voor cijfers: zie bijlage 2.
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veiligheidscontracten (betreffende 29 gemeenten) en het Euro-toppen-fonds (enkel 
van toepassing op de Brusselse politiezones).

De gemeentelijke dotatie(s)

Op nationaal niveau kan worden vastgesteld dat de globale verhoging van de ge-
meentelijke bijdrage voor de jaren 2002 en 2003 geleidelijk aan werd afgevlakt tot 
2006, om in 200736 gekenmerkt te worden door een belangrijke verhoging. Voor 2008, 
waar nog geen rekeningen werden opgesteld, kan de denkoefening enkel met de no-
dige reserves worden verder gezet. 2008 wordt ook gekenmerkt door een belangrijke 
vermindering van het verkeersveiligheidsfonds en de weerslag van de beslissingen 
met betrekking tot het geldelijke statuut van het personeel. Het is noodzakelijk om de 
financiële toestand van de lokale politie op peil te houden.

Voor de lokale politie blijft het wachten op een wettelijk verankerd financieringsme-
chanisme dat steunt op actuele en objectieve gegevens en tegelijkertijd voldoende 
transparant is om ook beleidsmatig te worden aangewend.

4.1.11.2. De federale politie37

Binnen de haar toegekende financiële middelen kampt de federale politie al jaren met 
een structureel onevenwicht, in het bijzonder tussen personeels-, werkings- en inves-
teringsmiddelen. Gezien op de vrij hoge personeelskosten weinig kan bespaard wor-
den gaat elke opgelegde besparing ten kosten van de werkings- en vooral de investe-
ringsmogelijkheden. Daarmee komt de goede werking van de federale politie en de 
kwaliteit van haar dienst- en steunverlening aan de lokale politie en aan de overheden 
op termijn in het gedrang.

Bij de grondige analyse van de cijfers, sinds de invoering van het 1ste NVP op 1 janu-
ari 2004, dienen wij vast te stellen het budget van de federale politie sneller is gestegen 
dan de index (14,23% >< 11,64%).

Deze stijging is echter ongelijkmatig verdeeld over de personeels-, de functionerings- 
en de investeringskost. Voor deze laatste bedraagt de positieve evolutie slechts maxi-
mum 4,62%.

Wanneer men rekening houdt met de procentuele verdeling van de verschillende bud-
getonderdelen (personeelskost = 82 à 83%; functioneringskost = 12 à 13% en investe-
ringskost = 5 à 5,5%) dan vormt deze mindere stijging van de investeringskost een 
bepaalde bedreiging voor de toekomstige werking van de federale politie. Het wordt 
immers hoe langer hoe moeilijker het patrimonium in stand te houden, zonder zelfs 
maar te denken aan een uitbreiding ervan.

36 Zonder dat de federale dotatie 2007 een belangrijke evolutie (naar beneden) kent die zou moeten 
worden bijgepast door de gemeentelijke dotatie. De consequente verhoging van de gemeentelijke 
dotatie in 2007 zou alsdan haar uitleg kunnen vinden in de correctie van de verhogingen, sterk 
begrensd, van de gemeentelijke dotaties van de vorige jaren.

37 Voor cijfers: zie bijlage 3.
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Men mag ook de weerslag van de statutaire aanpassingen en de vele indexen 2008 op 
de personeelskost niet uit het oog verliezen. De hiervoor gebruikte budgetten kunnen 
immers niet elders worden aangewend.

De federale politie krijgt ook te maken met de recente politieke wil, geuit door de ver-
schillende regeringen, om de groei van de personeelsbudgetten te bestendigen, zelfs 
te verminderen. Wat de federale politie betreft, werd dit voor 2009 vertaald met een 
vermindering van 11 miljoen euro; voor 2010 zijn de verwachtingen een bijkomende 
verlaging met 5 miljoen euro. Er zullen dan ook pertinente keuzes moeten worden ge-
maakt m.b.t. het optimale gebruik van de personeelskredieten .

Deze budgetaanpassingen brengen verschillende onder-financieringen aan het licht, 
zo o.m. wat betreft de inconveniënten, de bijdrage van personeel aan de CIC, de scha-
deloosstelling van de maatschappijen voor openbaar vervoer. Tot 2008 konden deze 
onder-financieringen worden opgevangen binnen de globale enveloppe; vanaf 2009 
kan dit niet langer.

Een laatste mogelijke gevaar voor de werking van de federale politie bestaat er in 
dat, wegens de economische crisis, de lokale politiezones beslissen niet langer beroep 
te doen op vanuit de federale politie gedetacheerd personeel, waardoor de integrale 
loonlast van deze laatste aan de federale politie toekomt. Er dient alleszins te worden 
op toegezien dat de federale politie budgettair geen overtallige personeelsbezetting 
bekomt.

Om aan deze moeilijkheden tegemoet te kunnen komen schijnt het o.a. aangewezen 
om, zoals al van toepassing voor bepaalde lokale politiezones, een Europees fonds te 
voorzien voor wat betreft de organisatie van de Euro-toppen.

4.1.11.3. Het verkeersveiligheidsfonds38

De WGP (artikel 41) voorziet in een krediet beperkt tot 7.5 % van de rijksontvang-
sten uit boeten van strafrechterlijke veroordelingen in allerhande zaken, evenals uit 
de geldsommen bedoeld in artikel 216 bis van het Wetboek van strafvordering en in 
artikel 65 van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, die op de algemene 
uitgavenbegroting worden ingeschreven.

Als gevolg van de wet betreffende de opmaak en de financiering van de actieplan-
nen betreffende verkeersveiligheid bekomt ook de politie een aandeel van dit fonds. 
De lokale korpsen bekomen een belangrijk aandeel van het verkeersveiligheidsfonds 
via een directe toekenning aan de politiezones en aan de federale politie (op basis van 
bepaalde berekeningscriteria) en een indirecte vorm (onder de vorm van een vooraf-
name van het initiële bedrag ten bate van projecten die toelaten de vaststelling van de 
verkeersinbreuken op een meer efficiënte wijze te laten geschieden, alsook een snelle 
behandeling en inning van de boetes, evenals de gemeenschappelijke aankopen van 
gestandaardiseerd materiaal).

38 Voor cijfers: zie bijlage 4.
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De toegekende bedragen zijn gedurende een aantal jaren toegenomen. De lokale korp-
sen kregen eerst, en later ook de federale politie, zo extra middelen om specifieke ac-
ties op te zetten. Het betreft echter een variabel bedrag dat is gebaseerd op de jaarlijkse 
ontvangsten aan boetes. In 2008 is, als gevolg van o.m. de lagere ontvangsten in 2007, 
een vermindering ten belope van ongeveer 15% vastgesteld.

Vanaf 2009 kan zich een wijziging in de berekeningen voordoen. Hierdoor zal beter 
rekening worden gehouden met de reële inspanningen die de politiediensten hebben 
verricht betreffende de verkeersveiligheid.

Probleem is ook de lang durende toekenningsprocedure. Sinds 2008 dienen de pro-
jecten gemeenschappelijk opgesteld door de federale politie en door de VCLP, voor 
advies voorgelegd aan de Gewesten en aan het College van Procureurs-generaal. 
Het is aangewezen om strikter te waken over het bestedingspatroon van deze gelden 
in de verschillende politiediensten.

4.1.12.  Logistiek

Algemeen

Algemeen kan gesteld worden dat de toestand bij de lokale politie, vergeleken met 
de vroegere lokale politiediensten (van zowel gemeentepolitie als van de Rijkswacht) 
is verbeterd, mede door de financiële inspanningen die door de lokale instanties zijn 
geleverd.

De toestand bij de federale politie is over het algemeen minder rooskleurig, vooral 
omdat binnen de budgettaire besparingen de investeringskredieten het meest onder 
druk staan.

Gebouwen

Qua gebouwen is er bij de lokale politie heel wat verbeterd. Het integreren van de 
verschillende politiediensten was een opportuniteit om te streven naar goede locaties 
en het bouwen van een nieuwe infrastructuur, of het moderniseren van bestaande 
structuren.

Bij de federale politie is de toestand minder bevredigend en soms zelfs dramatisch. 
Vooral de Brusselse situatie, de voorzieningen voor de spoorwegpolitie, de scheep-
vaartpolitie en de schietstanden baren zorgen. Hier zijn specifieke maatregelen op 
korte termijn zeker aangewezen.

Daarnaast dient via een nieuw specifiek meerjareninvesteringsprogramma de verder-
zetting van de aanpassing en de modernisering van de infrastructuur van de federale 
politie voorzien te worden. Hierbij is het aangewezen binnen het budget van de regie 
der gebouwen een specifiek programma te voorzien, evenals een extra financiering, 
zoals dit trouwens al het geval was in de periode 2002- 2007.

Wat de huisvesting van de politie op de nationale luchthaven betreft, stelt artikel 45 
van het koninklijk besluit van 15 maart 1954 tot regeling der luchtvaart duidelijk dat 
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de beheerder van de luchthaven (nu BAC) de diensten belast met de “passencontrole” 
gratis moet huisvesten. Dit gegeven wordt sinds enkele jaren in vraag gesteld door de 
luchthavenuitbater.

De optie van de kosteloze huisvesting van alle politiediensten werd ondersteund door 
de beslissing van de Ministerraad van 18 maart 2007 waarin wordt vermeld dat door 
een steeds grotere noodzaak van aanwezigheid van politiediensten op de luchthaven 
de bestaande regelgeving geactualiseerd moet worden. De minimale noodzaak is dus 
een aanpassing van artikel 9 van het koninklijke besluit van 21 juni 2004 betreffende 
de toekenning van de exploitatielicentie van de luchthaven Brussel Nationaal aan de 
NV BIAC. Om elke discussie betreffende dit onderwerp naar de toekomst te vermij-
den, lijkt het ons ook aangewezen om de andere wettelijke teksten die over dit onder-
werp handelen in dezelfde zin aan te passen.

Wat de Spoorwegpolitie betreft dringt zich op termijn een blijvende oplossing op voor 
de infrastructuur van de Spoorwegpolitie. De huidige vorm van een protocol tussen 
de federale politie en de vervoersmaatschappijen lijkt geen werkbare oplossing. Een 
eerste mogelijke oplossing bestaat erin een wettelijke basis voor deze huisvesting te 
creëren, naar analogie van het koninklijke besluit voor de Luchtvaartpolitie. Een twee-
de denkpiste zou een clausule kunnen zijn die ingeschreven wordt in de beheersover-
eenkomst van de NMBS-Holding. Een derde oplossing bestaat erin om gebouwen net 
naast de stations te huren, waarin het personeel gehuisvest wordt terwijl een beperkt 
operationeel punt (met onthaal en cellen) in het stationsgebouw behouden blijft.

Kledij

Het invoeren van een nieuw uniform heeft heel wat voeten in de aarde gehad, vooral 
ten gevolge van contractuele problemen. Er is een onderscheid tussen de basiskledij 
(zoals bepaald door het KB van 10 juni 2006 en de strafwet), ingericht op basis van een 
puntensysteem, en de specifieke functie-uitrusting. Inspanningen blijven nodig om 
de politiemensen die samen op het terrein optreden van eenzelfde kledij te voorzien. 
Strikte en uniforme richtlijnen zijn absoluut nodig.

De ondersteuning van de bevoorrading van de lokale politie door de federale politie 
wordt als voorbeeldig ervaren. Een beperking van het te grote gamma aan verschil-
lende uitrustingsstukken dient overwogen te worden om de uniformiteit in dracht te 
stimuleren.

Uitrusting

De politie is over het algemeen goed uitgerust. Er is ook een grotere eenvormigheid in 
de technische uitrusting van de politiediensten mede op basis van raamcontracten en 
mogelijkheden voor gemeenschappelijke aankopen wat de samenwerking tussen de 
verschillende diensten en met de autoriteiten bevordert.

Het stimuleren van het gebruik van nieuwe technologische middelen om de efficiëntie 
en de effectiviteit van de politiewerking te verhogen is een strategische doelstelling 
opgenomen in het huidige Nationale Veiligheidsplan. Er is echter nog onvoldoende 
werk gemaakt van het realiseren van deze doelstelling.
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Nu staat het percentage van de financiële middelen dat aan investeringen besteed 
wordt steeds meer onder druk. De overheid en de politieleiding moeten er samen over 
waken dat deze balans (personeel, functioneren, investeren) in evenwicht blijft.

4.1.13.  Informatiehuishouding, communicatie en dispatching

De informatiehuishouding, communicatie en dispatching zijn gedeelde verantwoor-
delijkheden, zowel voor de federale als voor de lokale politie. Deze interne processen 
zijn zonder meer een scharnierpunt voor de geïntegreerde werking binnen de politie-
functie.

Informatiehuishouding

De informatiehuishouding is globaal voor alle politiediensten geregeld door het in-
richten van een algemene nationale gegevensbank (ANG) enerzijds en anderzijds op 
basis van het systeem FEEDIS voor de federale politie en het systeem ISLP voor de lo-
kale politiediensten. Het basisprobleem is het nog steeds achterwege blijven van één 
systeem om processen-verbaal op te stellen voor de lokale en de federale politie. De 
afstemming tussen FEEDIS en ISLP moet constant verbeterd worden en er moet drin-
gend één systeem komen. Ook is het nodig om te kunnen rekenen op de nodige stabi-
liteit, en het vermijden van het teveel verschuiven van prioriteiten door de overheden 
(waardoor de budgetten niet altijd gebruikt werden voor datgene waarvoor ze initieel 
voorzien waren) is een must.

Informatie en vooral informatiebeheer en –uitwisseling wordt binnen de politie nog 
te vaak als “administratieve overlast” beschouwd en nog te veel politieambtenaren 
denken dat hun werk er op het vlak van de informatieverwerking op zit zodra ze een 
proces-verbaal hebben opgesteld. Ook de kwaliteit op zich van de processen-verbaal 
blijft een permanente zorg.

Wat het ANG betreft moet in navolging van de adviezen van de Commissie voor de 
Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer aangedrongen worden op het verbete-
ren van de kwaliteit en accuraatheid van de informatie en op meer preventieve con-
troles op het onrechtmatige gebruik van de databanken die ter beschikking worden 
gesteld van de politiediensten. Het aantal geregistreerde entiteiten in de ANG kent 
een stijgende evolutie, wat deels komt door het feit dat er steeds minder afzonder-
lijke databanken zijn en alles nu meer en meer beschikbaar is in één databank. Ook de 
doorlooptijd van het invoeren van de gegevens is verbeterd.

Op het vlak van de creatie en het beheer van aparte databestanden ontbreekt het bin-
nen de politie aan een globaal concept en heeft niemand een correct zicht op hun aan-
tal, noch op hun inhoud. Een plan van aanpak en duidelijke richtlijnen dringen zich 
dus op voor de databanken die nog bestaan in de verschillende politiediensten. De 
huidige richtlijnen moeten verder verfijnd worden (cf. art 44 WPA en MFO 3).

Wat de kwaliteit van de gegevens betreft, gaat de aandacht nog bijna uitsluitend naar 
de kwantiteit en de volledigheid van voeding de systemen. Verrassend was bijvoor-
beeld het resultaat van een onderzoek van het COC waaruit bleek dat in teveel geval-
len onvolledige identificatiegegevens worden aangeleverd bij aanhouding van ver-



Evaluatierapport tien jaar politiehervorming

54 Maklu 

dachten. Er is dus ook meer aandacht nodig voor het bewaken van de kwaliteit van 
de informatie.

Er is ook dringend behoefte aan een wet (nu ontwerp KB) i.v.m. de algemene aspec-
ten van politiegegevens (intern, extern gericht) van de politionele informatiehuishou-
ding. Bovendien is er in het raam van de geïntegreerde werking nood aan een meer op 
interdisciplinaire samenwerking gerichte informatiedeling door de politie met andere 
partners (uiteraard onder strenge beperkende voorwaarden) van politiegegevens (bij-
voorbeeld in het raam van de administratieve handhaving)39. In elk geval is een der-
gelijke ingreep nodig om een volwaardig deelnemen aan de internationale samenwer-
king mogelijk te maken mede in het raam van de Prüm-akkoorden, iets waaraan in de 
nu voorliggende wetswijzigingen onvoldoende aandacht is geschonken.

Dringend regelgevend werk betreffende de implementatie van artikel 44 WPA betref-
fende de informatiehuishouding op vlak van bestuurlijke en gerechtelijke politie is 
noodzakelijk. Hierbij dient er over het algemeen over gewaakt dat men zich richt op 
de principes en regelgeving in de Europese ruimte.

Het meer transparant maken van de project- en programmawerking binnen de cen-
trale directie van de federale gerechtelijke politie, onder andere door de wisselwer-
king met de Federale Politieraad, het expertisenetwerk “politie” van het college van 
procureurs-generaal en het federaal parket kan de informatieflux en de wil om hier-
aan actief deel te nemen enkel ten goede komen.

Astrid

Het communicatiesysteem Astrid40 is een systeem dat al van voor de politiehervor-
ming in voorbereiding was en ondertussen het algemene operationele communica-
tiesysteem voor de politie is geworden. Het systeem moet nog verder geoperationali-
seerd worden nu alle politiediensten zijn aangesloten . De radiodekking vordert goed 
mede door het plaatsen van bijkomende masten. Maar vooral de bereikbaarheid in de 
Brusselse agglomeratie, in gebouwen en stations baart nog zorgen. Ook de datatrans-
missie kent ernstige problemen, vooral ten gevolge van capaciteitsproblemen.

In het systeem Astrid zijn ook uitbreidingsmogelijkheden naar andere diensten voor-
zien, maar blijkbaar haken sommige diensten zoals de FOD Volksgezondheid af als 
gevolg van de blijvende technische problemen.

De conventie met de NV Astrid moet, rekening houdend met de evoluties in het poli-
tielandschap en op basis van een grondige evaluatie, opnieuw onderhandeld worden. 

39 Zie bijvoorbeeld Nederlandse wet op de politieregisters in werking getreden op 01-01-2008.
40 All-round semi-cellular trunking radiocommunication integrated dispatchings: dit systeem heeft 

tot doel ten behoeve van politie- en, bij uitbreiding, van veiligheidsdiensten in het algemeen, be-
trouwbare en efficiënte communicatie te organiseren binnen en tussen verschillende hulp- en 
veiligheidsdiensten en andere organisaties die nauw betrokken zijn bij de openbare veiligheid. 
Hiervoor werden elf provinciale meldkamers opgericht die noodoproepen aannemen en ploegen 
op het terrein aansturen door middel van een nationaal radionetwerk voor spraak- en datatrans-
missie. 
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Hierbij zou ook kunnen gedacht worden aan deelname door privé-beveiligingspart-
ners, wat een oplossing zou kunnen brengen voor de verlieslatende NV Astrid.

De Provinciale Coördinatie- en Communicatiecentra (CIC)

De provinciale coördinatie- en communicatiecentra hebben tot doel de interventies 
van de politiediensten beter te coördineren over de politie-, arrondissement- en pro-
vinciegrenzen heen. Het aantal oproepen dat wordt behandeld door de CIC’s blijft 
stijgen. De 101-centrales worden stelselmatig ondergebracht bij de meldkamers van 
de communicatie- en informatiecentra.

Er zijn echter dringend vernieuwende maatregelen nodig. Het blijkt in de praktijk 
dat centralisatie van communicatiediensten soms minder goede informatie tot gevolg 
heeft en men constateert dat dispatchers niet altijd over voldoende lokale informatie 
beschikken. Het CIC beperkt zich tot 101-oproepen. Dit heeft voor gevolg dat deelne-
mende politiezones genoodzaakt zijn om zelf een lokaal “CIC” te onderhouden voor 
alle rechtstreekse call-taking en alle interventieoproepen die via andere kanalen de 
zones bereiken. De CIC’s wensen trouwens de niet dringende via 101 ontvangen op-
roepen te doen afvloeien (type “blauwe lijn”). Actueel worden op lokaal vlak de inter-
ventieploegen in de praktijk ook meer en meer aangestuurd op basis van nieuwe in-
formatiestromen (camerabewaking, telepolitie, police-on-web, e-call, enz.). Daardoor 
moeten de politiezones second-dispatchings inrichten. Dit leidt tot een ongecoördi-
neerd en arbeidsintensief tweesporenbeleid. Als gevolg van een overbelasting en een 
natuurlijke samenwerking tussen politiezones in bepaalde regio’s en omdat sommige 
zones een grotere synergie wensen te realiseren tussen interventie- en andere ploegen, 
ontstond de behoefte om op sommige plaatsen het arrondissementeel dispatching-
model te verlaten voor een regiodispatching (één tafel om aangrenzende zones te be-
dienen) vanuit het CIC. Ondertussen blijft er een chronisch gebrek aan personeel en 
middelen en de statutaire normen worden niet altijd gehaald. Dergelijke initiatieven 
moeten daarom zoveel als mogelijk beperkt gehouden worden, want dit vraagt steeds 
meer bijkomend personeel.

De complementariteit en mogelijkheden van de CIC moeten opnieuw worden ge-
toetst aan een verder geprofessionaliseerde organisatie van de politierespons op vra-
gen van de burger, ook wanneer deze niet onder de dringende politiehulp kunnen 
worden gerangschikt. Remote dispachting, of lokale dispatching vanuit de politiezo-
nes is momenteel de enige mogelijkheid om een integraal veiligheidsbeleid te kunnen 
ondersteunen. De politiezones moeten over de vrijheid beschikken om deze remote 
dispatching zonaal of interzonaal te organiseren. De dispatch-S, onnodig ter beschik-
king gesteld van de dirco’s, zouden een aanzet kunnen zijn voor het technisch onder-
steunen van in te richten lokale of interzonale dispatch-inrichtingen.

De CIC’s moeten federaal ondersteund worden, want alle andere oplossingen blijken 
niet te werken, zeker in de wetenschap dat de toekomst van de provinciale CIC’s veel-
eer ligt bij interzonale en grensoverschrijdende gebeurtenissen. De provinciale CIC 
zou zich naast zijn interdisciplinaire call-takingfunctie kunnen toespitsen op de fede-
rale dispatching (WPR, SPC, …) en de supradispatching zoals zoneoverschrijdende 
achtervolgingen, grote zoneoverschrijdende massa-evenementen, wielerwedstrijden, 
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de provinciale rampenplanning etc. en dit binnen de wettelijke context van artikelen 
61 t/m 64 WGP.

Tegelijkertijd moet worden nagegaan of geen synergieen mogelijk zijn tussen de dis-
patchingfunctie, de vaste politie-onthaalpunten 24u/24, de operationele ondersteu-
ning door het toegenomen CCTV-cameratoezicht, het toezicht op de zonale cellen-
complexen, …

Er moet worden verduidelijkt wie welke rol en verantwoordelijkheid heeft bij niet ge-
plande of voorziene zoneoverschrijdende gebeurtenissen zoals achtervolgingen over 
langere afstanden en men kan hier niet voorbijgaan aan de rol van de dirco.

De onderzoeksopdracht, zopas aan de AIG toevertrouwd, moet verder duidelijk de 
verbeterpunten aangeven waarna ook hiervoor een tijdspad voor concrete realisaties 
kan worden uitgezet. De introductie van het nationale noodnummer 112 kan dan ook 
een gelegenheid zijn om de dienstverlening van de CIC’s zowel op technologisch als 
op operationeel vlak te verbeteren. Ook de samenstelling van het personeel kan meer 
flexibel en meer neutraal ingericht worden. Ter beschikking stellen van personeel van-
uit de zones is niet meer nodig noch nuttig, op voorwaarde dat de aansturende officie-
ren van bestuurlijke en van gerechtelijke politie hun taak naar behoren vervullen.

De Arrondissementele Informatiekruispunten (AIK)

Ook de arrondissementele informatiekruispunten zijn een essentiële component voor 
de geïntegreerde werking, maar ook zij lossen nog steeds niet overal de verwachtin-
gen in ten behoeve van de beide niveaus van de geïntegreerde politie. De kwaliteit 
van de informatie moet beter en is niet alleen afhankelijk van een na te streven verbe-
terde kwaliteit van de processen-verbaal, maar ook van de aard en de kwaliteit van 
de informatiehuishouding in zijn geheel. De informatiestroom tussen federale politie 
en lokale politie via het AIK is nog altijd onvoldoende ontwikkeld. Zowel in het dien-
stenaanbod als in de kwaliteit zijn er belangrijke afwijkingen tussen de AIK’s. Het zou 
goed zijn om deze verschillen in kaart te brengen en mede op basis van benchmarking 
te streven naar kwaliteitsverbetering, vooral om reden dat de AIK’s zonder twijfel tot 
één van de belangrijkste motoren van de politiehervorming moeten gerekend wor-
den.

Sommige AIK’s zijn nog steeds onderbemand. Niet alleen het personeelsbestand baart 
echter zorgen, maar ook de samenstelling ervan. Ook de gezagsafhankelijkheid binnen 
de AIK’s (samengesteld uit gemengd personeel) moet verduidelijkt worden. Alleszins 
moet de gemengde personeelssamenstelling federaal/lokaal behouden worden. De 
personeelsleden van de lokale politie moeten voldoende voeling houden met hun ei-
gen lokaal korps. Ook aanbevolen wordt dat de federale politie beter de werking van 
de AIK’s opvolgt en ondersteunt. Bovendien is de opdracht terzake van CGO beperkt 
tot het aspect van “organisatie” en “operationalisering” van het informatiebeheer van 
de AIK’s en riskeren de andere, minstens even belangrijke, aspecten van functionering 
uit de boot te vallen bij deze geplande opvolging (cf. ministeriële omzendbrief MFO 
6). Een doorgedreven systeem van monitoring van de kwaliteit en performantie van 
de AIK’s moet dus volwaardig ingericht worden.
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Eenzelfde redenering geldt trouwens voor de LIK. In elk korps (federaal en lokaal) 
moet ter ondersteuning van de informatiegestuurde politiezorg meer aandacht gaan 
naar een kwaliteitsvolle informatiehuishouding, zowel bij leidinggevenden als bij alle 
andere operationele medewerkers.

4.1.14. ICT

Wat de concrete ICT-toepassingen betreft leven er heel wat frustraties bij de politie-
diensten. 

Sinds de politiehervorming worden de politiediensten geconfronteerd met enerzijds 
een traag en beperkt politioneel intranet en anderzijds met een snel evoluerend inter-
net. 

De ANG-databank moet een centrale rol blijven spelen maar kan nog verbeterd wor-
den.

De langere termijn optie om ISLP en FEEDIS te integreren tot één PolOffice moet drin-
gend bevestigd en uitgevoerd worden, wat uiteindelijk moet resulteren in een uniek 
informaticaplatform van de geïntegreerde politie.

De niet-realisatie PolOffice-verkeer heeft verregaande gevolgen ondermeer op de 
budgettaire meerkost en de statische verwerking. Police-on-web heeft niet het ver-
hoopte succes en moet beter ondersteund worden. Ook de bestuurlijke toepassingen 
die nu blijkbaar klaar zijn voor roll-out zijn dringend nodig.

De visie op ICT moet elke 3 à 5 jaar opnieuw in een snel evoluerende context worden 
geactualiseerd.

ICT moet het voorwerp worden van een door de federale politie en de lokale politie 
gedragen visie. Het is noodzakelijk dat een lange termijn planning opgesteld wordt 
op basis van een transparant stuurbord dat een continue opvolging, op basis van ge-
stelde prioriteiten, mogelijk maakt. De budgettaire toestand moet een opportuniteit 
zijn voor een slim gebruik van ICT.

Het Coördinatiecomité ICT moet de prioriteiten vastleggen. Alle bestaande werkgroe-
pen en stuurgroepen moeten dringend geïnventariseerd, geactualiseerd, gerationali-
seerd en geherstructureerd worden. Ook de koppeling van operationele en niet-ope-
rationele informatie aan internetgerichte technische middelen mag niet uitgesloten 
worden, op voorwaarde dat de veiligheid van de data wordt verzekerd. Ook de “open 
source”-gemeenschap biedt een duidelijke meerwaarde.

Omdat communicatie een struikelblok is moet dringend een meer adequate commu-
nicatie ingericht worden, ook wat de helpdesks betreft. Outsourcing kan een middel 
zijn voor een meer efficiënte ICT-benadering.
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4.2. De politiefuncties en -zorg

Zoals al aangegeven in hoofdstuk 3 is er sinds de politiehervorming een gemeen-
schappelijk concept over de visie op basis waarvan de politiezorg moet worden ver-
zekerd. De gemeenschapsgerichte politiezorg (nu onderdeel van de excellente poli-
tiezorg) is sinds de politiehervorming het culturele referentiekader van de Belgische 
politiediensten. Dit staat gebeiteld in de Wet op de geïntegreerde politie, gestructu-
reerd op twee niveaus. Het concept werd nader verduidelijkt in de ministeriële om-
zendbrief CP1 van 27 mei 2003.

De centrale vraag is en blijft daarbij of de overheden en de burger nu een betere poli-
tieservice krijgen dan voor de politiehervorming. Het antwoord op deze vraag is niet 
eenduidig te geven. Er werd namelijk geen nulmeting doorgevoerd bij de start van de 
politiehervorming. Mede daarom blijft zo een evaluatie een subjectief gegeven. Toch 
mag zonder meer gesteld worden dat de burgemeesters, die nauw betrokken zijn bij 
de politie maar ook goed aanvoelen wat bij de bevolking leeft, alsook de gerechtelijke 
autoriteiten over het algemeen een grote tevredenheid uitspreken over de werking 
van de hervormde politie. Ook de tevredenheid van en het vertrouwen bij de bevol-
king zijn duidelijk toegenomen. Uit de veiligheidsmonitor blijkt dat in 2006 ongeveer 
87 % van de bevolking meende dat de politie goed werkt levert (tegenover 74 % in 
2000 en 78 % en 2002). Een stijging dus met 9 % vergeleken met 2002 is zonder meer 
opmerkelijk. Vooral de dienstverlening en de samenwerking tussen de politiediensten 
scoren goed. Bijkomend zou er in de korpsen meer systematisch moeten gepeild wor-
den naar de tevredenheid van diegenen die met de politie in contact komen. Sommige 
korpsen zijn daar al actief mee bezig, andere staan nog in hun kinderschoenen.

De plannen (nationaal en zonaal), nu op basis van een vierjarencyclus hebben de aan-
zet gegeven tot naar kwaliteit steeds betere actieplannen bij de federale en bij de lokale 
politie. Te betreuren is dat voor een aantal korpsen dit blijft bij plannenmakerij en de 
plannen te weinig doorwerking genereren in de dienstuitvoering in alle geledingen 
van de politie. In de plannen is het concept van gemeenschapsgerichte politiezorg vrij 
sterk vertaald, maar dit blijft nog te dikwijls abstract. Een door de medewerkers ge-
dragen concept blijkt veelal te ontbreken en dit vooral bij de federale politiediensten, 
maar ook bij de lokale politiediensten. Alle leidinggevenden moeten dus dringend 
meer inspanningen leveren om de verschillende concepten van de excellente poli-
tiezorg naar de dagelijkse politiepraktijk en de dagelijkse politiële bedrijfsvoering te 
vertalen.

In een eerste fase van de politiehervorming ging de aandacht vooral naar het inrichten 
van de nieuwe structuren, later meer naar cultuur en kwaliteit en deze laatste inspan-
ningen moeten voortgezet worden. Kwaliteit betekent dat zowel de lokale als de fede-
rale politie in het plannen en in de werking van de politie streven naar op voorhand 
vastgelegde kwaliteitsstandaarden.

Bij het beantwoorden van deze vraag is het van belang om bij deze evaluatie, maar 
ook in de politiepraktijk, de basisfunctionaliteiten en de organisatiestructuur niet 
doorheen te halen. Basisfunctionaliteiten mogen niet exclusief worden opgedeeld 
noch ingesloten worden in diensten of organisatieonderdelen. Zij behoren tot de alge-
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mene taakstelling van de politiefunctionaris. Nochtans is dit in de praktijk nog teveel 
het geval.

Het was bij de politiehervorming zeker niet de bedoeling om te streven naar absolute 
gelijkwaardigheid in de politieservice over alle zones en diensten. Er moet voldoende 
ruimte blijven voor flexibiliteit, creativiteit en eigen prioriteitenstelling op lokaal ni-
veau. Wel werden minimumdrempels en -normen opgelegd ondermeer door het ko-
ninklijk besluit betreffende de organisatie- en werkingsnormen. Dit kan er inderdaad 
toe leiden dat op initiatief van lokale politieoverheden en met hun bijkomende finan-
ciële inspanningen, bijvoorbeeld in sommige zones een uitgebreidere politiezorgver-
strekking bestaat die de minimale normen overstijgt, wat alleen maar kan toegejuicht 
worden.

Alleszins moet nog een grote inspanning worden gedaan om de groeiende bureau-
cratie zo efficiënt mogelijk te werken: voortdurende aandacht om bureaucratie tegen 
te gaan; procedures en werkmethodes zo efficiënt mogelijk maken, indien nodig door 
wijziging van wetgeving of reglementering; de plan- en rapporteringslast zo beknopt 
en doeltreffend mogelijk organiseren. Dit alles zou moeten gelden zowel voor op-
drachten van het bestuurlijke als van gerechtelijke aard. Opvallend daarbij is het feit 
dat het bestuurlijke niveau constant bezig is met het verminderen van de uitvoering 
van administratieve taken (in uitvoering van de ministeriële omzendbrief van 1 de-
cember 2006), terwijl anderzijds het gerechtelijke niveau nog altijd administratieve ta-
ken, opdrachten waarvoor geen echte politiebevoegdheden nodig zijn, en bijkomende 
kosten naar het politieniveau doorschuiven (de vereenvoudigingen die ondermeer 
betreffende het verbaliseren zijn doorgevoerd). Vooral de behandeling van exploten, 
die door de gerechtsdeurwaarders niet zelf werden betekend vormt een administra-
tieve last voor de lokale politie die dikwijls naar de wijkwerking wordt doorgescho-
ven. Er werden nochtans twee wetsvoorstellen tot wijziging van het gerechtelijk wet-
boek ingediend die dit vraagstuk kunnen oplossen. Een dringende behandeling ervan 
is aangewezen.

In dit hoofdstuk worden naast de initiële basisfunctionaliteiten ook de functie verkeer 
(is ondertussen het voorwerp van een koninklijk besluit dat verkeer als basisfunctio-
naliteit bevestigd), alsook de grenscontrole en het toezicht op de verbindingswegen 
behandeld.

4.2.1. Interventie

De politie is een van de weinige diensten in onze samenleving die een permanente 24- 
uren bereikbaarheid en beschikbaarheid garandeert.

Interventie wordt in het koninklijk besluit van 17 september 2001 gedefinieerd en de 
PLP 10 verduidelijkt de normen. De Commissie De Ruyver definieerde interventie 
als:

“Een op grond van objectieve criteria (dringende) tussenkomst met een daad van be-
stuurlijke en/of gerechtelijke politie, of nog, het leveren van bijstand in de zin van nood-
hulp (dringende hulpverlening gedurende een korte tijd en in afwachting dat meer ge-
eigende diensten of voorzieningen kunnen tussenkomen).”
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Er is in de meeste korpsen een gescheiden aanpak van dringende en niet dringende 
(blauwe lijn) interventies. De kerntaak van de interventiediensten is het behulpzaam 
en vastberaden aanpakken en oplossen van (dringende) situaties. Of een politie-inter-
ventie al dan niet een dringend karakter heeft moet aan objectiveerbare criteria wor-
den afgetoetst. Zichtbaarheid, herkenbaarheid en betrouwbaarheid zijn eveneens be-
langrijke succesfactoren. Bij het inrichten en evalueren van deze functionaliteit wordt 
trouwens in eerste instantie vooral gedacht aan het spoedeisende karakter en de eraan 
gerelateerde snelheid van de interventie, maar ook aan de kwaliteitsvolle aanpak en 
efficiëntie van de interventies.

Alle operationele politiediensten doen interventies, maar het zijn voornamelijk de in-
terventiediensten die de dringende interventies uitvoeren en die ook instaan voor een 
zichtbare aanwezigheid als er zich geen acute situaties voordoen. Iedere politiezone 
moet permanent een interventiedienst voorzien.

Wat het aantal ploegen betreft, is het zo dat sinds de politiehervorming dat 24 uur 
op 24 vereist heeft, dit sterk is uitgebreid ten opzichte van de periode voor de po-
litiehervorming. Dit is ten minste het geval in de meer landelijke gebieden. Iedere 
zone beschikt in de praktijk over een eigen interventiedienst, maar de functionaliteit 
“interventie” wordt in elk korps dikwijls op uiteenlopende manieren organisatorisch 
ingevuld. Wel halen nu steeds minder zones de norm. Dit geldt zeker voor de zoge-
naamde “piekploegen”, niet alleen omdat er onvoldoende politiecapaciteit voorhan-
den is, maar vooral omdat ze niet altijd aan een operationele noodzaak lijken te be-
antwoorden. Tussen de zones bestaan steeds meer samenwerkingsakkoorden om in 
geval van nood, wederzijdse steun te verlenen.

Ook de operationele diensten van de federale politie beschikken over interventiedien-
sten.

In veel gebieden is over het algemeen de interventietijd sterk verbeterd vergeleken 
met de periode voor de politiehervorming. Dat blijkt ook uit de eerste analyse van de 
AIG. Het aantal oproepen neemt ook toe. Deze stijgende druk heeft echter niet belet 
dat, zeker in de niet-stedelijke gebieden, de politie over het algemeen sneller kan in-
terveniëren dan voor de politiehervorming het geval was. Uit een eerste analyse van 
een onderzoek dat loopt bij de AIG, blijkt dat voor 80% van de dringende oproepen 
de interventietijd tussen de 11 à 20 minuten bedraagt. Het is moeilijk om een alge-
mene beoordeling uit te spreken over de interventietermijnen. De omzendbrief PLP10 
stel dat de aanrijtijden onder de vorm van kwaliteitsstandaarden opgenomen moeten 
worden in de zonale veiligheidsplannen. In sommige zones is dit het geval, in andere 
niet. Toch zou dit in elke zone nuttig zijn, vooral vanuit organisatorisch oogpunt en 
als richtsnoer voor kwaliteit. Nochtans is de Federale Politieraad van mening dat het 
niet zinvol is om, over alle zones heen, maximum interventietermijnen op te leggen. 
Er moet rekening gehouden worden met de specifieke kenmerken van elke zone en 
met de keuzes van de lokale overheden. Het aspect politiezorg op maat is hier zeker 
van toepassing.

In de regeringsverklaring staat dat de regering zal onderzoeken om de maximum-
duurtijd voor interventie te bepalen en om eventueel regels en criteria daar aan vast 
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te knopen. De AIG werd ondertussen ook gevraagd om advies over de opportuniteit 
van het opleggen van maximale interventietermijnen.

Wat de kwaliteit van de interventies betreft, verhoogt de interventiedruk in vele zones 
en wel zodanig dat de interventies al te dikwijls routinematig worden afgehandeld. 
Een verzorgd, waarheidsgetrouw en volledig acteren van interventies is cruciaal voor 
de verdere rechtsgang en voor slachtoffers en daders. In de praktijk laat dit soms te 
wensen over.

Over het algemeen werken alle diensten tot tevredenheid van de bevolking en dit is 
meer gebaseerd op de interventietijd dan op de kwaliteit ervan. Het aantal formeel 
neergelegde klachten neemt toe maar blijft vrij beperkt. De snelheid van interventie 
hangt natuurlijk ook samen met de accuraatheid van de werking van de CIC en de 
101-diensten.Uit een analyse van de bestaande klachten uitgevoerd door het Comité 
P over de periode 2000 tot en met 2006 is immers gebleken dat er op jaarbasis tussen 
50 à 70 klachten werden ingediend. Iets meer dan de helft van deze klachten bleek 
ongegrond te zijn.

Vooral de overgave-overname periode tussen twee dienstshiften stelt nogal eens pro-
blemen. Ook de samenwerking met de 100-diensten kan in sommige gevallen beter. 
Maar tevredenheid over een dienstverlening blijft een subjectief gegeven.

Het komt er niet alleen op aan om de aanrijtijd op een aanvaardbaar niveau te houden, 
maar ook om een soepele organisatie en inzet van de beschikbare capaciteit te verze-
keren en verbeteren van de kwaliteit van de interventies (door het afhandelen van de 
zaak, door het gepast doorverwijzen met een garandeerd en gecontroleerd verder zet-
ten van de zaak, zeker als dit een politiegerelateerde activiteit betreft).

Ook is er noodzaak aan een goede omkadering van de interventieploegen en de rol 
van het CIC is hierbij ook essentieel.

Er is over het algemeen nood aan een meer optimaal aanwenden van informatorische 
maatregelen door een beter toepassen van het concept “informatiegestuurde politie-
zorg”.

De veelvuldige wijzigingen in de regelgeving verplichten de politie ook tot perma-
nente aanpassing van de opleidingsprogramma’s en de erbij horende didactische en 
technische ondersteuning. De wijze van functioneren van de interventiediensten geeft 
(soms) ook aanleiding tot verkokering of verzuiling. In heel wat korpsen beschikt het 
personeel over performant en modern materiaal, maar er zijn korpsen waar dit duide-
lijk beter kan. Dit alles illustreert de nood aan een duidelijk en goed gecommuniceerd 
interventiebeleid en bijhorende verbeterinitiatieven.

Interventie krijgt terecht veel aandacht in de zones en is ook de meest in trek zijnde 
functie voor instromende politiemensen, dit soms ten nadele van de bemensing van 
andere functies. Voorkomen moet worden dat er te weinig mensen met ervaring aan 
deze dienst actief deelnemen. Bij deze aanbeveling, die ook door het Comité P recent 
werd gedaan, kan men evenmin aan de vaststelling voorbij dat telkens opnieuw op 
dezelfde meer ervaren politiemensen een beroep wordt gedaan.
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Daarenboven rijst de vraag of de (systematische) uitvoering van toezichtactiviteiten 
zoals omschreven in de artikelen 14-22 WPA voldoende aan bod komt in het raam van 
de organisatie en het invullen van interventietaken. In de praktijk blijkt het toezicht 
en dus de controles van verdachte en/of illegale situaties (zowel bij federale als lokale 
diensten) te lijden onder ofwel een te laag prioriteitsgehalte, ofwel onder andere fac-
toren.

4.2.2. De wijkwerking

De wijkwerking is een van de meest zichtbare aspecten van de politiehervorming, 
vooral om reden dat het een aparte functionaliteit is geworden en het beter inhoudelijk 
invullen van deze taakstelling. Het koninklijk besluit van 17 september 2001 bepaalt 
in artikel 2 de wijkwerking en legt een minimale werkings- en functioneringsnorm 
op om één wijkagent in te zetten per 4.000 inwoners, waarbij de norm als gemiddelde 
wordt beschouwd voor het ganse grondgebied van de zone. Een niet limitatieve lijst 
“functionaliteit wijkwerking” is omschreven in de PLP 10. De wijkpolitie is een be-
langrijke functie binnen de geïntegreerde politie. De taken zijn divers en vragen om 
een professionele, dynamische en enthousiaste aanpak.

Inwoners van iedere wijk hebben recht op een politie op maat van hun wijk.

In de praktijk wordt dit takenpakket steeds vaker aangevuld met zogenaamde ge-
meenschapswachten.

De praktische invulling van de wijkwerking op het terrein is niet zo eenvoudig te de-
finiëren en er zijn in de praktijk sinds de politiehervorming verschillende typologieën 
gegroeid (cf. grootte van het korps, grootte en samenstelling van bepaalde wijken, ...). 
Ook wordt de wijkwerking in de praktijk niet altijd goed gepercipieerd, noch voldoen-
de naar waarde geschat. De wijkwerking is nog steeds het voorwerp van discussie en 
vaak onderwerp van kritiek, ook in hoofde van een aantal burgemeesters. Zij klagen 
vooral over de beschikbare capaciteit voor wijkwerking, soms ook over de kwaliteit 
van het personeel dat wordt ingezet en over de kwaliteit van de wijkwerking zelf.

De juiste inhoud van de taak wordt wisselend ingevuld en de functie lijkt nog steeds 
weinig aantrekkelijk waardoor er in bepaalde zones een gebrek is aan gemotiveerd 
personeel om deze taak in te vullen. Als gevolg van de zonale beleidsplannen blijkt 
dat de hiervoor aangehaalde norm theoretisch over het algemeen wordt gehaald en 
het nationale gemiddelde ligt in de omgeving van één wijkinspecteur per 2.550 in-
woners. Wel waren er in september 2008 nog 323 vacatures (vooral in stedelijke ge-
bieden), waarvan zes korpsen van de categorie vijf 176 vacatures voor hun rekening 
namen. Naar aanleiding van de aanpassing van het statuut (2007) werd voorzien dat 
de wijkinspecteur tijdens het weekend een aantal WE-uren kan besteden aan wijkwer-
king om op die wijze de financiële kloof met de andere politiediensten te verkleinen. 
De valorisatie van de wijkwerking is echter niet louter een financieel probleem, maar 
ook een probleem van opleiding (modulair, met specifieke aandacht voor de grootste-
den en plattelandsgemeenten), van valorisatie in de korpsen zelf en van verdere af-
bouw van de administratieve taken. Bovendien is het wel zo dat ook in het weekend 
nuttige contacten kunnen gelegd worden met de bevolking. Het blijft ook aangewe-
zen dat politiemensen met ervaring deze functie invullen, zonder dat dit schaadt aan 
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de nood aan ervaring bij andere diensten (bvb. interventie). De wijkwerking en het 
onthaal kunnen in veel zones ook beter op elkaar afgestemd worden.

De informatiedoorstroming, zowel van de wijkwerking naar andere, politionele func-
tionaliteiten en niet-politionele diensten en omgekeerd, is op vele plaatsen nog onvol-
doende uitgebouwd. Er is ook een gebrek aan duidelijkheid in het woordgebruik en 
het Franstalige begrip “police de proximité” is niet van aard om mogelijke begrips-
verwarring te milderen. In de media wordt steeds weer melding gemaakt van het feit 
dat de bevolking zijn wijkinspecteur niet kent. Dit op zich is echter niet de absoluut 
gewenste finaliteit: het objectief is veeleer dat de wijkinspecteur zijn wijk kent.

Ook is de wijkwerking meestal de eerste dienstverlening die moet wijken als er drin-
gende niet voorziene opdrachten moeten uitgevoerd worden.

Ook de gedeconcentreerde diensten van de federale politie moeten een gelijkaardige 
gebiedsgebonden aanpak (bvb. station, autoweg, ...) invoeren (zie bijvoorbeeld het 
Herscham-project in de omgeving van stations). Er is daartoe nu binnen DGA een aan-
zet gegeven, maar deze inspanning moet verder gezet worden.

Dit alles is een bevestiging van het feit dat de lokale politieleiding voldoende aan-
dacht moet hebben voor een kwalitatieve personeels- en taakinvulling van de wijk-
politie en een goede wijkwerking vereist dat structuur en functioneren van een lokaal 
politiekorps en van de gedecentraliseerde operationele federale politiediensten steu-
nen op een sterke territoriale verankering.

4.2.3. Onthaal

Het onthaal is de wijze waarop de politie zich organiseert om de burgers in staat te 
stellen haar op een zo toegankelijk mogelijke wijze en tijdig te bereiken. Het onthaal 
is een belangrijke functie voor het goed functioneren van de politie en de burger moet 
zich welkom voelen bij de politie, niet alleen bij de onthaaldiensten maar ook naar 
aanleiding van andere contacten met de politie. Dit is niet alleen een verantwoorde-
lijkheid van de politiemensen die in een onthaalpunt werkzaam zijn, maar van alle 
politiemensen in contact met het publiek. Het gaat hier dus niet alleen om onthaalpos-
ten en de vindbaarheid ervan, maar ook over de kwaliteit van de ontvangst en over 
alternatieve mogelijkheden om bijvoorbeeld telefonisch of elektronisch in contact te 
komen met de politie.

De wijze waarop het onthaal is georganiseerd kan verschillende vormen aannemen 
in functie van het doelpubliek (algemeen en specifiek) en de ter beschikking gestel-
de communicatiemiddelen. De onthaalfunctie kan reactief en pro-actief worden inge-
vuld.

Het gaat hierbij vooral om een “klantgerichte” ingesteldheid, een attitude die elke 
medewerker bij de politie zich eigen dient te maken. Het onthaal kan op fysieke, tele-
fonische of digitale wijze plaats grijpen. Het is van belang dat hierbij een hoogstaande 
kwaliteit wordt nagestreefd. Er zijn drie grote principes waarmee men bij het onthaal 
van de burger rekening moet houden:
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• de bereikbaarheid als dienstverlener;
• de aanspreekbaarheid als dienstverlener;
• het verschaffen van een afdoend antwoord aan de klant-burger.

De functie onthaal wordt gedefinieerd in het koninklijk besluit van 17 september 2001. 
Dit besluit legt ook normen op (permanente bereikbaarheid in iedere zone, zoniet fy-
sieke aanwezigheid van een politieambtenaar op het onthaalpunt gedurende 12 uren 
per dag + automatisch doorschakelen van de oproepen indien het onthaalpunt niet 
bemand is) en de omzendbrief PLP 10 concretiseert de taakuitvoering en de organisa-
tie van het onthaal. Er zijn ook andere richtlijnen die aangeven wat er van het perso-
neel in contact met de bevolking verwacht wordt, ondermeer op basis van de gemeen-
schapsgerichte politiezorg en de deontologische code.

Het onthaal was van bij de aanvang van de politiehervorming een belangrijk speer-
punt voor de meeste politiediensten. In vele zones is ernstig werk gemaakt van het 
bepalen van een strategie en een cultuuromslag met betrekking tot het onthaal. Som-
mige onthaaldiensten werken goed, andere zijn nog veel te passief ingesteld en de 
dienstbaarheid naar de burger kan beter. Deze bemerking geldt niet allen voor de lo-
kale zones, maar ook voor de gedecentraliseerd diensten van de federale politie.

De functie onthaal wordt meestal uitgeoefend door operationeel personeel bijgestaan 
door CALog-personeel. Het gevoelen heerst dat operationele personeelsleden, in te-
genstelling tot het burgerpersoneel, de functionaliteit “onthaal” als minderwaardig 
beschouwen. Onvoldoende opgeleid personeel of voor onthaal ongeschikt personeel 
staat een goed onthaal in de weg. Er is in vele gevallen een probleem van bekwame 
medewerkers en van infrastructuur.

In vergelijking met de start van de politiehervorming is er nu een serieuze terugval 
vast te stellen in het aantal politiezones die de minimale werkingsnorm naleven. Toch 
past hier enige nuance: niettegenstaande de PLP 10 voorziet dat elke gemeente over 
één politiepost beschikt met de functionaliteit onthaal, kan worden opgemerkt dat 
in omvangrijke één-gemeentezones doorgaans verschillende politieposten aanwezig 
zijn. Ook meer-gemeentezones tellen soms meer dan één politiepost in elke gemeente 
die er deel van uit maakt. Naarmate echter de graad van verstedelijking daalt, daalt 
eveneens het aantal zones dat de norm van één politiepost per gemeente haalt.

Eenzelfde trend stelt men soms vast bij zones die een 24-uren onthaal inrichten. Ver-
der zijn er grote verschillen merkbaar wat het gemiddelde aantal inwoners per ont-
haal betreft.

De omzendbrief PLP 27 betreffende de intensifiëring en bevordering van de interzo-
nale samenwerking heeft ook de interzonale samenwerking betreffende onthaal aan-
gemoedigd. Het rationaliseren van het onthaal heeft natuurlijk een gunstig effect op 
de capaciteitsbesteding voor andere basisfunctionaliteiten, maar dit mag geen reden 
zijn om goede contactmogelijkheden met de bevolking te sterk te reduceren.

In bepaalde gevallen kan afgestapt worden van de wettelijke verplichting om in elke 
gemeente van de meer-gemeentezones een vast onthaalpunt in te richten. Meer soe-
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pelheid is geboden en het is voldoende om in elke gemeente dienstverlening te waar-
borgen en dit aangepast aan de terreinnoden, in plaats van aan de norm.

Alleszins moet het doorverwijzen van burgers van het ene onthaalpunt naar het an-
dere drastisch ingeperkt worden, vooral ook als dit doorverwijzen naar andere zones 
betreft.

Contactmogelijkheden aanbieden per telefoon, per e-mail en dergelijke, past zeker in 
het raam van professionalisering en kwaliteitsverbetering van het onthaal.

Het e-governmentproject “police-on-web” kent niet het verhoopte succes, ondanks 
verschillende initiatieven om deze toepassing bij het publiek kenbaar te maken. In 
Nederland kent een vergelijkbare applicatie wel een enorm succes. De Federale Po-
litieraad meent dat de aanwending van e-government-toepassingen een belangrijke 
meerwaarde kan betekenen voor de geïntegreerde politie, in het bijzonder wat betreft 
de toegankelijkheid voor de bevolking. De Federale Politieraad beveelt aan een on-
derzoek te voeren naar de oorzaken van het mindere succes van “police-on-web” in 
ons land.

4.2.4. Politionele slachtofferbejegening

Slachtofferbejegening is wellicht een van de voornaamste successen van de politieher-
vorming. Politionele slachtofferbejegening is er niet alleen voor de burgers, ook poli-
tieambtenaren hebben nood aan opvang bij en na hun tussenkomsten bij traumatische 
gebeurtenissen.

Slachtofferbejegening is geregeld in het koninklijk besluit van 17 september 2001 en 
de PLP 10, maar ook andere teksten zijn van belang (WPA, wetboek van strafvorde-
ring, WGP, OOP 15ter en COL 4/2006).

De politionele slachtofferbejegening heeft zijn nut bewezen en is daardoor frequent op 
een positieve wijze in het nieuws gekomen.

Maar er zijn in België verschillende organisaties actief op het gebied van slachtoffer-
zorg.

De burgers kennen meestal het verschil niet tussen politionele slachtofferbejegening, 
zoals die is omschreven in de omzendbrief GPI 58 en de justitiële slachtofferhulp.

Dit leidt soms tot communicatiestoornissen, verwarrende situaties en niet ingeloste 
verwachtingen. Er is dus nood aan een betere afstemming op federaal, gewestelijk en 
lokaal niveau en voor het meer regelmatig actualiseren van de bestaande samenwer-
kingsakkoorden

Politionele slachtofferbejegening is niet alleen een zaak van gespecialiseerde politie-
mensen. Iedere medewerker (zonaal en federaal) die direct in contact komt met de be-
volking moet weten hoe met slachtoffers om te gaan. Heel wat zones beschikken zelf 
over gespecialiseerd personeel, andere doen een beroep op andere zones op basis van 
interzonale samenwerkingsakkoorden. Op basis van de veiligheidsplannen 2005-2008 
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kon vastgesteld worden dat in 75% van de zones de wettelijke norm wordt gehaald. 
De meeste zones en ook sommige federale politiediensten beschikken over specifieke 
componenten die instaan voor de slachtofferbejegening, ofwel eigenstandig ofwel in 
samenwerking met andere zones. Ongeveer de helft van de zones beschikken over 
een aangepast lokaal voor slachtofferopvang.

De kwaliteit van de opvang, een goede informatieverstrekking en in voorkomend ge-
val bijstand, zijn essentieel. Toch blijkt uit de praktijk dat de kwaliteit nog te verschil-
lend is van korps tot korps. Elk korps moet daarom specifieke kwaliteitsstandaarden 
invoeren en het personeel voorbereiden om deze te halen.

Ook mag de politie niet vervallen in het leveren van de in hoofde van andere diensten 
ontbrekende “sociale noodhulp”. Zij moet zich beperken tot die vormen slachtofferbe-
jegening die direct aansluiten bij een optreden van de politie, zonder zich in de plaats 
te stellen van andere sociale diensten.

4.2.5. Recherche en de gerechtelijke taken.

De politiehervorming heeft heel wat veranderingen in het werk tussen de gerechte-
lijke en politionele overheden meegebracht, dit zowel betreffende de omvang van de 
te vervullen taken als wat betreft de aard van de verhoudingen met de politionele 
overheden.

Er zijn heel wat inspanningen gedaan om de werklast i.v.m. gerechtelijke opdrachten 
te reduceren (verkort proces-verbaal, autonoom politieonderzoek, niet verbaliseren 
voor bepaalde administratieve sancties), maar hieraan werken blijft nodig om andere 
administratieve verplichtingen voor de politie te reduceren of weg te werken.

4.2.5.1.  De recherchefunctie

De lokale politie

Het gerechtelijke werk zit verweven in het geheel van de politiewerking en dat hoort 
ook zo te blijven. Bijzondere taken zijn toegewezen aan de lokale recherche en het in-
richten ervan binnen elke zone is een nieuw gegeven sinds de politiehervorming.

De minimale norm lokale recherche (PLP 10) geeft de operationele capaciteit weer die 
voor de procureur des Konings beschikbaar is voor het uitvoeren van het opsporings-
beleid.

In het zonale plan dient de capaciteit voorbehouden voor opdrachten van gerechte-
lijke politie bepaald te worden. Het betreft de capaciteit die ingezet wordt voor ge-
rechtelijke opdrachten in bepaalde domeinen of van een zekere omvang, daar waar de 
gewone opdrachten van gerechtelijke aard niet onder deze capaciteit vallen.

Dit onderscheid is voor vele lokale polities niet steeds duidelijk en zodoende is het 
niet steeds evident om uit de zonale veiligheidsplannen af te leiden of er wel een juis-
te invulling gegeven wordt aan de gerechtelijke opdrachten in bepaalde domeinen of 
van een zekere omvang dan wel of er ook andere gerechtelijke opdrachten in rekening 
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genomen worden. Daardoor is het niet altijd duidelijk of deze capaciteit inderdaad 
wordt voorbehouden voor de specifieke opdrachten van de procureur des Konings 
om zijn vervolgingsbeleid te realiseren dan wel of er andere taken onder vallen, wat 
uiteindelijk de juiste berekening van de norm in het gedrang brengt.

Er werd meermaals vastgesteld dat sommige taken van de lokale recherche door an-
dere diensten worden waargenomen (bvb. milieu, jeugd, ...) en dat de leden van de 
recherche dan weer taken op zich nemen die niet tot de recherche behoren zoals inter-
ventie of wijkwerking.

Onduidelijkheden betreffende het juist invullen van de ingezette recherchecapaciteit 
hebben een belangrijke impact op de concrete berekening van de norm en op de vast-
gestelde percentages.

De schaalgrootte van de lokale recherche wordt regelmatig in vraag gesteld omdat de 
operationele capaciteit ervan in de kleinste politiezones de vereiste effectiviteit mist. 
In sommige arrondissementen en ressorten liggen de procureurs des Konings en de 
procureurs-generaal aan de basis van samenwerkingsakkoorden tussen de verschil-
lende lokale recherches wat efficiënter werken mogelijk maakt.

De federale politie

De capaciteit ven de federale recherche is nu groter dan de vroegere capaciteit van de 
GPP en de BOB samen. Uiteraard is ook het takenpakket geëvolueerd.

Bij de federale recherche is toch een zeker gebrek aan capaciteit vast te stellen, dit 
hoofdzakelijk in zeer specifieke domeinen die een grote uitbreiding kennen zoals fi-
nanciële zaken en terrorisme evenals onderzoeken die een belangrijke inbreng van 
de bijzondere eenheden (CGSU), CDGEFID of gespecialiseerde computereenheden 
(FCCU + RCCU) vragen.

In het algemeen zijn de leden van het openbaar ministerie positief over het gepres-
teerde werk zowel op gebied van de algemene kwaliteit ervan als op gebied van het 
overleg met de magistraten.

Eigenaardig genoeg is het vaak in de basisopdrachten dat er tekorten opvallen (kwa-
liteit van de processen-verbaal, triptiek van de gerechtelijke identificatie, ...) en deze 
vaststelling geldt zowel voor de federale als de lokale politie.

De nood aan het hebben en bewaren van de gespecialiseerde expertise dient zeker 
gezien te worden als een blijvend aandachtspunt waar verder aan gewerkt dient te 
worden.

Bijscholing en opleiding in zeer gespecialiseerde materies moet zeker nagestreefd 
worden, vooral daar waar een tekort aan enquêteurs vastgesteld wordt.

In het algemeen is de evaluatie over de kwaliteit van het geleverde werk zeker posi-
tief doch het gebrek aan capaciteit en het hiermede gepaard gaande probleem van de 
overdreven lange uitvoeringstermijnen blijven belangrijke pijnpunten.
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4.2.5.2. De gereserveerde onderzoekscapaciteit van het federaal parket  
(de terrorismebetrijding) en de gespecialiseerde recherchesteun

Tot op heden, en sinds het begin van het bestaan van het federaal parket, werkt deze 
instelling met een gereserveerde onderzoekscapaciteit die de federale procureur kan 
gaan putten uit de verschillende gedeconcentreerde afdelingen van de federale ge-
rechtelijke politie (FGP), uit de dienst tot bestrijding van de corruptie en uit CDGE-
FID, ook kan hij ondersteuning krijgen van de centrale directies DGJ.

Aan de hand van een onderzoek dat de federale procureur samen met DGJ in 2008 uit-
voerde werd vastgesteld dat het systeem vrij goed werkt en dat er geen noemenswaar-
dige problemen zijn in de meeste materies, uitgezonderd in de terrorismebestrijding.

De specificiteit van de terrorisme-onderzoeken en het capaciteitsrovende karakter van 
de materie nopen ons vast te stellen dat de hiervoor gereserveerde capaciteit onvol-
doende is, met een bijzonder tekort voor wat betreft de FGP Brussel en in mindere 
mate voor de FGP Antwerpen.

Een altijd wederkerende vaststelling is ook het tekort aan capaciteit bij de bijzondere 
eenheden (CGSU) die steeds meer problemen hebben om uitvoering te geven aan hen 
toevertrouwde opdrachten, zowel in terrorisme als in andere materies.

Eenzelfde vaststelling dient ook gemaakt te worden voor de computer crime unit 
(FCCU + RCCU), en in dossiers met een sterke financiële connotatie.

Wat betreft het tekort aan onderzoekers die in staat zijn om doorgedreven financiële, 
sociale en belastingsfraude- en corruptiedossiers tot een goed einde te brengen, en 
de bijhorende verhoging van capaciteit van o.m. FCCU, CDGEFID, OCRC, gezien de 
aanvloed van nieuwe complexe zaken in deze materies, onderstreept de Federale Po-
litieraad zijn ongerustheid. Ook hier wordt dus gepleit voor een dringende en ingrij-
pende capaciteitsuitbreiding van de gespecialiseerde eenheden.

Betreffende terrorisme is er vanuit diverse hoeken de vraag naar de creatie van een ge-
specialiseerde nationale onderzoekseenheid terrorisme binnen de federale politie.

De moeilijkheden die de gespecialiseerde onderzoeksrechters terrorisme en het fede-
raal parket ondervinden om voldoende en terdege gekwalificeerde onderzoekers ter-
rorisme te vinden voor de opsporings- en gerechtelijke onderzoeken in deze materie 
pleiten voor de creatie van een dergelijke onderzoekseenheid. Een andere reden die 
daartoe aangehaald kan worden is de noodzaak tot een soepel en efficiënt politioneel 
optreden in terrorismezaken onder eenheid van commando.

Anderen zijn dan weer helemaal niet gewonnen voor een aparte onderzoekseenheid 
terrorisme maar allen zijn het erover eens dat er zeker dient gewerkt te worden aan 
een meer optimale procedure voor de inzet van de terrorismecapaciteit: deze inzet 
moet sneller, discreter, soepeler en kwaliteitsvoller, in één woord efficiënter zijn.

Indien zou blijken dat redenen van statutaire aard of van onvoldoende duidelijke re-
gelgeving het optimale verloop van de huidige werkingsprocessen (inzet van de ge-
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reserveerde capaciteit) in de weg staan, en daar lijkt het op, dan moeten de oorzaken 
van deze stremmingen gedetecteerd en weggewerkt worden. Dit dient op korte ter-
mijn te gebeuren. Indien dit niet mogelijk blijkt te zijn dient voor een nationale on-
derzoekseenheid terrorisme gekozen te moeten worden. Hierbij mag niet uit het oog 
verloren worden dat de steeds meer prominente aanwezigheid van ons land in inter-
nationale probleemgebieden de noodzaak tot een meer effectieve inzet op vlak van 
terrorisme enkel versterkt.

4.2.5.3. Recherchemanagement

Recherchemanagement is een begrip dat steeds meer gehanteerd wordt zowel in po-
litiële als in gerechtelijke kringen. Het wordt gezien als een ideale tool om een goede 
samenwerking en afstemming tussen politie en magistratuur te bewerkstellingen, en 
desgevallend als een middel dat moet toelaten om uit een spanningsveld te treden.

Teneinde het recherchemanagement als een effectieve tool ten volle te kunnen gebrui-
ken dienen alle actoren, zowel politiële als gerechtelijke, zich volledig in te schrijven in 
de onderliggende gedachtegang ervan en dienen zij te leren aanvaarden dat dit desge-
vallend een beperkende impact op bepaalde onderzoeken zal kunnen hebben.

Ook de onderzoeksrechters moeten worden uitgenodigd om het principe van het re-
cherchemanagement goed te keuren en te aanvaarden.

4.2.5.4. Taakverdeling tussen de lokale en de federale politie

Er gaan steeds meer stemmen op om de COL 2/2002 te verfijnen, zonder te raken aan 
de filosofie van het systeem en zonder afbreuk te doen aan de ingebouwde mogelijk-
heden tot soepelheid.

In deze optiek dient gewezen te worden op het feit dat sommige onderzoeksrechters 
om principiële redenen deze taakverdeling niet wensen te respecteren en op die wijze 
vaak het al zeer broze systeem hypothekeren.

Het staat eveneens vast dat het gebrek aan capaciteit zeker deels opgevangen kan 
worden door een meer oordeelkundige aanwending van de personele middelen en 
door een meer adequate opleiding van de personen die gerechtelijke taken zullen die-
nen uit te voeren.

Ook het ten volle toepassen door alle gerechtelijke actoren (onderzoeksrechters inbe-
grepen) van de basisbeginselen van een goed en doorgedreven recherchemanagement 
zou al een begin van antwoord kunnen bieden aan het tekort aan capaciteit.

In deze optiek dient men eveneens werk te maken van de prioriteitstellingen voorzien 
in het nationale en de zonale veiligheidsplannen. Ook het beleidsplan van het parket 
dient hierop in te spelen zodat men tot een “objectieve” vaststelling van de prioritaire 
dossiers komt.
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4.2.5.5. Technische en wetenschappelijke politie

Het materieel bewijs in strafzaken was een aandachtspunt bij de politiehervorming.

Zowel gerecht als politie hadden van de maatschappij en de overheden een duidelijk 
signaal gekregen dat verbetering nodig was.

Het sporenonderzoek werd toebedeeld aan de federale politie, meer bepaald aan de 
federale gerechtelijke politie. Het segment binnen het aanbod van de gespecialiseerde 
operationele steun, dat hiervoor moet instaan, is de technische en wetenschappelijke 
politie. Op centraal niveau werd een directie gecreëerd (DJT). Op het niveau van de 
gerechtelijke arrondissementen zijn alle laboratoria technische en wetenschappelijke 
politie op gelijke voet geïnstalleerd.

Het door de overheid beoogde opzet kan als geslaagd beschouwd worden.

Enerzijds heeft de perceptie over het materieel bewijs in het algemeen, en in het bij-
zonder de sporen, een fundamentele kwaliteitsverbetering doorgemaakt. Zonder de 
extra middelen was het niet mogelijk geweest om dit te realiseren mede door sensibi-
lisatiecampagnes binnen de diverse lagen van de geïntegreerde politie. Op een meer 
formele wijze werd het belang erkend van het sporengericht optreden door de eerste 
vaststellers. Dit moet nog verder ontwikkeld worden en moet systematisch een fun-
damenteel onderdeel worden van de basisopleiding. Ook is het aangewezen om de 
plaats delict op basis van een wet en/of bij circulaire versterkt te beschermen door het 
afdwingbaar instellen van een uitsluitingzone.

Anderzijds wordt vastgesteld dat er een daadwerkelijke wijziging is opgetreden in 
de attitudes, zowel van de politiemensen op het terrein, als bij de informatieverwer-
king.

Sporen worden nu eenduidig gevat en er is eveneens zwaar geïnvesteerd in de auto-
matisering van de verzameling en de verwerking van vinger- en handpalmsporen.

Dit systeem zal toelaten om het engagement van België in het kader van de Prüm-ak-
koorden te garanderen. In elk nationaal veiligheidsplan werd de noodzakelijke inter-
actie tussen de federale en de lokale politie beklemtoond. Er zijn goede draaiboeken 
en de samenwerking met de gerechtelijke deskundigen is verbeterd.

Specifiek voor het DNA-materiaal is er een wet (1999) en uitvoeringsbesluiten (2002) 
om de aanpak ervan in het raam van de gerechtelijke dossiers te regelen.

Er werden ook in 2004 meer middelen ter beschikking gesteld. Toch kan nu al gesteld 
worden dat hier ook oplossingen zullen moeten gevonden worden om de groeiende 
werklast met de nu beschikbare specialisten aan te kunnen.

Een meer flexibele regeling wat betreft het delen van verantwoordelijkheden en taken 
tussen gespecialiseerde diensten in aangrenzende (kleinere) arrondissementen kan 
ook de globale beschikbaarheid ten goede komen.
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Het belang van het forensische bewijs stijgt in de strafprocessen. Professionele en kwa-
litatieve behandeling van materiële sporen ondersteunt de waarheidsvinding.

Tijdens de basis- en voortgezette vorming en door middel van voortdurende sensibili-
satie moeten de eerste vaststellers doordrongen zijn van het belang van het vrijwaren 
van de sporen. Het optreden op de plaats van het delict moet verbeterd worden en het 
afdwingende en algemeen regelen van de “gerechtelijke uitsluitingzone” (het verbod 
tot toegang op de plaats delict) dient (wettelijk) geregeld.

4.2.6. De bestuurlijke taken en de ordehandhaving

Algemeen

De functionaliteit “handhaving van de openbare orde” is van alle basisfunctionalitei-
ten de minst afgelijnde functionaliteit.

Vanuit gemeentelijk oogpunt slaat het begrip op de algemene bestuurlijke politiebe-
voegdheid van de gemeente zoals bepaald is in art. 135§2 van de nieuwe gemeente-
wet. Traditioneel bestaat de openbare orde uit openbare rust, openbare veiligheid en 
openbare gezondheid.

In 1999 heeft de wetgever een vierde component, zijnde het begrip “openbare over-
last”, toegevoegd aan de bestuurlijke politiebevoegdheden van de gemeente (inclusief 
de gemeentelijke administratieve sancties).

Handhaven van de openbare orde sensu stricto slaat eerder op de operationele of or-
ganisatorische invulling van deze functie door de politiediensten. Senso lato situeert 
het handhaven van de openbare orde zich veeleer in het brede veld van het gemeen-
schappelijke veiligheidsdomein.

Het koninklijk besluit van 17 september 2001 stelt dat “er een officier van bestuurlij-
ke politie permanent bereikbaar en terugroepbaar moet zijn, om zo binnen de kortst 
mogelijke tijd zijn functie te kunnen opnemen”. De omzendbrief PLP 10 specificeert 
verder de taken van de politie in dit verband en stelt dat de operationele noden erg 
verschillend kunnen zijn naargelang de zone.

Het lokale politiekorps moet zo worden georganiseerd, dat het handhaven en het 
eventueel herstellen van de openbare orde bij voorziene gebeurtenissen kan worden 
gegarandeerd. In geval van volstrekt onvoorzienbare gebeurtenissen moet het lokale 
korps in staat zijn om onmiddellijk met het aanwezige personeel en materiaal te rea-
geren, ook rekening gehouden met de terugroepbaarheid van het personeel. De MFO 
2 schrijft daarom voor dat elke zone zich derwijze organiseert dat men in staat is om 
punctueel een eigen capaciteit van tenminste 12%, aangevuld met versterkingen van 
buiten de zone, voor onvoorziene gebeurtenissen vrij te maken. De meeste zones ha-
len deze norm; andere en vooral de kleinere zones hebben het daar moeilijk mee.

Alleszins toont de maatschappelijke evolutie en is het zo dat de gebeurtenissen die 
aanleiding geven tot het organiseren van ordediensten sinds een vijftiental jaren naar 
aard en intensiteit veranderd zijn: minder gewelddadige betogingen, meer manifes-
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taties van het type “witte woede” en veelvuldige incidenten ten gevolgen van span-
ningen tussen bevolkingsgroepen in Brussel en Antwerpen. De vroegere “grote” ma-
nifestaties zijn vooralsnog gelukkig uitgebleven.

De bestuurlijke informatiehuishouding

Een goed beheer van de openbare ruimte naar aanleiding van een gebeurtenis 
(openbare orde) noodzaakt een juiste risico-inschatting op basis van inlichtingen over 
wie wat waar van plan is.

De meeste ordediensten worden georganiseerd naar aanleiding van activiteiten van 
drukkingsgroepen die zelf aan de politiediensten de nodige inlichtingen verschaffen 
en aldus bijdragen tot een vreedzaam beheer van de gebeurtenis.

De lokale politie moet daarbij investeren in een duurzame positieve relatie met de 
vertegenwoordigers van de diverse drukkingsgroepen; in sommige politiezones zijn 
deze contacten onvoldoende.

Voor gebeurtenissen waar er activisten zijn met gewelddadige bedoelingen moeten 
we vaststellen dat de politiediensten er minder en minder in slagen om dankzij de 
bestuurlijke informatiehuishouding informatiegestuurde voorbereidingen en beslis-
singen te nemen (dit kan o.a. tot gevolg hebben dat er of te veel of te weinig politieca-
paciteit wordt voorzien).

Als verklaring hiervoor wordt aangegeven dat de communicatiemogelijkheden van 
deze activisten (internet, sms, …) niet consulteerbaar zijn door de politiediensten voor 
een bestuurlijke finaliteit en dat er sommige FGP’s minder investeren in de pro-actie-
ve opvolging van deze groepen van activisten omdat er, binnen de bestaande capaci-
teit, meer aandacht gaat naar andere fenomenen.

Het ontbreken van een sluitend wettelijk kader (er wordt gewerkt op basis van de 
WPA en de ministeriële richtlijn MFO 3, maar zonder een KB art. 44) voor vooral de 
bestuurlijke informatiehuishouding is tevens een belangrijke negatieve factor.

De pro-actieve werking op het gebied van extremisme en terrorisme kent wel een po-
sitieve tendens sinds de invoering van de omzendbrief PLP 37 van 20 december 2004 
betreffende de samenwerking en het uitwisselen van inlichtingen met betrekking tot 
dit fenomeen. Zowel nationaal als lokaal (PZ’s, arrondissement, provincie) zijn er tal-
rijke voorbeelden van een goede informatie-inwinning en uitwisseling tussen de po-
litie- en inlichtingendiensten.

De automatisering van de bestuurlijke gegevens is ondertussen opgestart (automa-
tisering van formulieren, consulteerbaarheid van een gebeurtenissenkalender, etc.) 
maar er ontbreekt een lange termijn concept.

Er moet dus geïnvesteerd worden in het verduidelijken en of verruimen van het wet-
telijke kader, in duurzame contacten tussen de lokale politie en vertegenwoordigers 
van drukkingsgroepen, in het verduidelijken van de rol van de FGP m.b.t. de gespe-
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cialiseerde bestuurlijke informatie en in een vergaande automatisering op basis van 
een degelijk concept.

Het handhaven van de openbare orde

Sinds de hervorming van de geïntegreerde politie werd een referentiekader ontwik-
keld betreffende de insititutionalisering van de contestatie en de pacificatie, rekening 
houdend zowel met de bemerkingen en de empirische opzoekingen als met de “com-
munity policing” ( rondzendbrieven CP1 en 2). Dit referentiekader wordt sinds 2001 
onderwezen in de politiescholen. Het zou moeten worden bestendigd tot de algemene 
filosofie voor het beheer van evenementen en de bescherming van goederen, perso-
nen en instellingen. De noodzaak aan een rondzendbrief (CP3?) is in deze context 
evident.

In verband met het handhaven van de openbare orde en het inrichten en in actie bren-
gen van de (federale) reserve, was de onderlinge steun van bij het begin van de poli-
tiehervorming (verticaal, horizontaal: tussen de politiezones) een zorgenkind. De AIG 
controleert al meer dan drie jaren of de zones die een versterking vragen overgaan tot 
een maximale inzet van hun effectief, verifieert de geldigheid van de motieven die 
door de zones naar voor geschoven worden en vergewist zich van de maximale inzet 
van de federale reserves.

Het functioneren van het HyCap-systeem heeft nu blijkbaar zijn kinderziekten achter 
de rug en er kan een positieve evolutie worden vastgesteld, zeker wat de kwantita-
tieve aspecten betreft. Deze is mede ook te danken aan de aanpassingen van de MFO 
2: de toekenning van verantwoordelijkheden aan de dirco betreffende de evaluatie 
van de dispositieven, het principe van de concentrische inzet van de middelen, het 
versterken van de zones van het Brusselse gewest en de inzet van de overblijvende ca-
paciteit van de DAR. Wat de kwalitatieve aspecten betreft werden een aantal belang-
rijke pijnpunten zichtbaar die moeten aangepakt worden, zoals de opleiding van het 
personeel, de materiële uitrusting en de aanwending ervan.

Het inrichten van het interventiekorps (CIK) is op zich een goed initiatief. Het heeft 
toegelaten de aanwezigheid van politieambtenaren op het terrein daadwerkelijk te 
verhogen. Actueel bestaat dit korps uit 500 leden (de eerste twee schijven van de in-
plaatsstelling). Uit de hearings blijkt dat het initiële streefdoel van 700 leden voor dit 
korps binnen de huidige budgettaire context niet haalbaar blijkt. Het is aangewezen 
dat hieromtrent duidelijk gecommuniceerd wordt naar de lokale overheden om geen 
valse verwachtingen te wekken.

De Federale Politieraad is van mening dat dit interventiekorps flexibeler moet kunnen 
ingezet worden en dat de inplaatsstelling en de “rules of engagement” op regelmatige 
wijze en in functie van de (wijzigende) terreinomstandigheden en nieuwe behoeften 
moeten geherevalueerd en bijgestuurd worden. Het provinciaal overleg lijkt hiervoor 
het beste forum.

Ook het instellen van het veiligheidskorps, evenals de versoepeling van het Mam-
moet-koninklijk besluit en de organisatie van de arbeidstijd sinds 1 januari 2006, heb-
ben een impact gehad op de situatie.
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Opvallend is ook de passage uit het NVP 2008-2011 waarin wordt gesteld: “Een samen-
werkingsprotocol tussen lokale korpsen en gedeconcentreerde eenheden van de federale politie 
is noodzakelijk om het hoofd te kunnen bieden aan onverwachte gebeurtenissen in afwachting 
van de inzet van het CIK en van de machten die achteraf kunnen gemobiliseerd worden”, wat 
a contrario bevestigt dat dit een probleem is.

Mede daarom moet de werkgroep HyCap belast worden met een grondig debat over 
het te bereiken doel en de limieten van het systeem, met inbegrip van de inzet voor 
langdurige en grootschalige ordediensten. Diezelfde werkgroep moet voorstellen uit-
werken voor een structureel en nationaal gecoördineerd mechanisme voor de geïnte-
greerde inzet van de beschikbare politiecapaciteit in geval van noodsituaties of andere 
onverwachte gebeurtenissen (“scramble”), in afwachting van de inzet van het inter-
ventiekorps en van de HyCap.

Het is ook noodzakelijk dat er op het niveau van het arrondissement en/of van de 
provincie een samenwerkingsprotocol tussen lokale korpsen en met gedeconcentreer-
de eenheden van de federale politie wordt gesloten om het hoofd te kunnen bieden 
aan onverwachte gebeurtenissen, eveneens in afwachting van de inzet van het (terug-
roepbaar gedeelte van het) CIK en van machten die achteraf kunnen gemobiliseerd 
worden door de geïntegreerde politie. Alleszins moet bij de “Brusselse” politie een 
grotere zelfredzaamheid afgedwongen worden.

De afbouw van de algemene reserve tot haar actuele minimale norm houdt een veilig-
heidsrisico in, en gaat uit van duidelijke arrondissementele en/of provinciale afspra-
ken m.b.t. de effectieve inzet van de lokale beschikbare en/of terugroepbare capaciteit 
bij onverwachte evenementen. De ervaring leert dat dit laatste niet altijd even goed 
georganiseerd is en vlot verloopt. Bovendien wordt gevreesd dat de globale beschik-
baarheid bij grote en/of langdurige gebeurtenissen te gering is. De Federale Politie-
raad noteert dat het systeem actueel wordt geëvalueerd.

De Federale Politieraad meent dat het herinrichten van een omvangrijke algemene 
reserve, zoals die bestond bij de politiehervorming, actueel niet aangewezen is. Toch 
dient onderzocht te worden hoe meer garanties in het systeem kunnen ingebouwd 
worden om het veiligheidsrisico bij zware crisissituaties en onverwachte gebeurtenis-
sen enigszins te verminderen.

De Federale Politieraad meent dat bij zware crisissituaties de uitzonderlijke bijdrage 
van de federale politie voor ordehandhaving moet kunnen verhoogd worden, reke-
ning houdend met haar totale personeelscapaciteit. De federale politie dient zich hier-
voor voor te bereiden.

Over het algemeen blijft er behoefte aan een verhoogde aandacht voor de HO-oplei-
ding en -training en er is vooral een tekort aan voldoende getraind personeel voor sta-
kingen met extreem geweld.

Er zou bij de federale politie ook een uitleendienst ten voordele van de lokale politie 
moeten georganiseerd worden voor de desbetreffende uitrusting en materiaal.
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Het algemeen toezicht

Toezicht is omschreven in de artikelen 14-22 WPA. Gericht toezicht moet op basis van 
een goede informatiehuishouding en met inzet van de juiste technologie (bvb. intel-
ligente camera’s) beter uitgebouwd worden, gebruik makend van “best practices” die 
nu al in bepaalde zones ontwikkeld zijn. Ook moet er over gewaakt worden dat in elke 
zone en bij de gedeconcentreerde operationele terreindiensten van de federale politie 
het gewenste niveau van toezicht wordt uitgeoefend d.m.v. een te verbeteren surveil-
lancenorm en een versterkt surveillancemanagement. Hierin past het fenomeenge-
richt patrouilleren waarbij men vooral uiting geeft aan de strategische doelstellingen 
die in het nationaal en de zonale veiligheidsplannen naar voor zijn geschoven.

Opdrachten van federale aard waar de lokale politie voor instaat

De wet op de geïntegreerde politie (artikelen 3, 61 en 62) voorziet dat de lokale politie 
instaat voor sommige opdrachten van federale aard. De minister van Binnenlandse 
Zaken of de minister van Justitie bepalen deze opdrachten door dwingende richtlij-
nen. Die richtlijnen mogen de uitvoering van de lokale opdrachten niet in het gevaar 
brengen.

De overbrenging van gevangenen en de handhaving van de openbare orde en veilig-
heid in de gevangenissen zijn beide opdrachten van federale aard waar de lokale po-
litie voor instaat. Ze worden geregeld door de dwingende ministeriële richtlijn van 13 
december 2001 inzake het verzekeren van de openbare orde in hoven en rechtbanken, 
het overbrengen van gevangenen en het handhaven van de orde en de veiligheid in de 
gevangenissen in geval van oproer of onlusten, beter gekend als de MFO 1.

Deze opdrachten worden steeds vaker ter discussie gesteld door de lokale politie. 
Inzake de handhaving van de openbare orde en de veiligheid in de gevangenis heb-
ben de burgemeester of het politiecollege van verschillende politiezones beslist deze 
opdracht niet langer uit te voeren. Eén enkele politiezone heeft tevens een rechtszaak 
aangespannen tegen de Minister van Justitie met betrekking tot de MFO 1.

Achterliggende reden vormt vaak het capaciteitsvraagstuk en de sociale conflicten bij 
de gevangenisbewaarders. In dit verband wordt ook aangedrongen om het stakings-
recht van de gevangenisbewaarders aan te passen aan de logica van een minimum 
veiligheidszorg. Het kan trouwens niet dat politiediensten met een beperkt stakings-
recht moeten inspringen voor het gevangeniswezen dat blijft genieten van een onbe-
perkt stakingsrecht.

Inzake de overbrenging van gevangenen stelt zich steeds meer de discussie van het 
dreigingsniveau dat rust op de gevangene. Achterliggende reden hierbij is dat dit 
dreigingsniveau bepaalt of het veiligheidskorps, de lokale politie of de federale politie 
de overbrenging moet uitvoeren en capaciteit dient in te zetten. Hierdoor dient regel-
matig een beroep te worden gedaan op een magistraat die moet beslissen inzake het 
dreigingsniveau en de bijhorende dienst voor de uitvoering van de overbrenging.

Momenteel maakt de MFO 1 het voorwerp uit van een grondige evaluatie door jus-
titie, met alle betrokken actoren. Bedoeling is tegen 2010 te voorzien in een nieuwe 
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richtlijn die tevens rekening houdt met het veiligheidskorps dat in 2003 werd opge-
richt. Het veiligheidskorps maakt op haar beurt ook het voorwerp uit van een reor-
ganisatie.

Beveiliging van personaliteiten en bescherming van goederen

De politie staat van oudsher in voor het beveiligen van personaliteiten en het bescher-
men van goederen.

De politie levert een (defensieve en offensieve) bijdrage tot de bescherming van:

• de bevolking en haar autoriteiten;
• de nationale en internationale instellingen op het grondgebied;
• de economische infrastructuur (energie, voedingsketen, productie van goederen en 

diensten);
• de verkeersstromen (van personen, goederen en waarde, informatie), ook binnen 

een internationale context (EU, Schengen);
• het patrimonium.

Ze doet dat in nauw overleg met de verantwoordelijke overheid en in partnerschap 
met andere overheidsdiensten en private instellingen die begaan zijn met de beveili-
ging van één of meer opgesomde deeldomeinen en actief zijn op lokaal, nationaal of 
internationaal niveau (lokale politie, VS-EU, OCAD en CIV, Douane, Europol, Inter-
pol, Frontex, veiligheidsdiensten bij de Europese instellingen, de NAVO, de ambassa-
des, landsverdediging, civiele bescherming, spoorweg, maritieme en luchtvaartveilig-
heid, waardentransporteurs, energiebedrijven, …).

De vraag is in welke mate de politiehervorming de taakuitvoering en de bijhorende 
processen heeft bestendigd en/of verbeterd. De kritieke succesfactoren hebben be-
trekking op:

• de regelgeving die het kader moet creëren voor een goede werking van de gespe-
cialiseerde diensten (de informatieverwerking, de tactieken, technieken en metho-
des);

• de kwantiteit en kwaliteit van het gespecialiseerde politiepersoneel;
• de beschikbaarheid van technologische middelen die de informatieverwerking, de 

tactieken, technieken en methoden optimaal ondersteunen en toelaten minstens ge-
lijke tred te houden met de middelen en methodes gebruikt door de dadergroe-
pen.

De beveiliging van personaliteiten slorpt heel wat politiecapaciteit op. De organisatie 
van de verschillende Euro-toppen en de daaraan verbonden aanwezigheid, in groten 
getale, van het aantal VIPS, heeft een bijzonder grote invloed op de werking van heel 
wat eenheden van de politie, waaronder de luchtvaartpolitie.

Het debat over de beschermingsprincipes van de personaliteiten wordt momenteel 
gevoerd op het niveau van het College van inlichtingen en veiligheid, bij wie een dos-
sier werd ingediend door de FOD Binnenlandse Zaken/Crisiscentrum. De regering 
moet haar onthaalbeleid voor de VIPS bepalen, rekening houdend met de aanwezig-
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heid van internationale instellingen op het Belgisch grondgebied en het statuut van 
Brussel als hoofdstad van Europa. Ofwel gaat men verder met de organisatie en de 
huidige capaciteiten, en in dit geval dient men te overwegen enkel te werken op basis 
van een evaluatie van de dreiging (alleen de bedreigde VIPS krijgen bescherming), of-
wel herziet men de organisatie en de capaciteiten. Een optie kan zijn de begeleiding 
van de niet bedreigde VIPS te laten verzekeren door een dienst die afhangt van Bui-
tenlandse Zaken.

Wat betreft de escortes dient men hetzij een structurele oplossing te overwegen, het-
zij de creatie van een eenheid of pool die kan werken met alle beschikbare middelen 
op het vlak van de federale en de lokale politie, maar ook met het leger. Een toelage, 
zoals het “Euro-toppen-fonds” of een bijdrage van de internationale instellingen, kan 
worden overwogen.

Wat het beschermen van geldtransporten betreft moet dringend onderzocht worden of 
een systematische bescherming, zoals die nu georganiseerd is, nog wel in alle gevallen 
en met hetzelfde dispositief aangewezen is. Het Belgische systeem is uniek in Europa 
en de vraag moet gesteld worden of dit niet meer gemoduleerd moet gehanteerd wor-
den in functie van de dreiging.

Er is dus nood aan het zoeken naar oplossingen om de beveiligingsdispositieven te 
rationaliseren en minder arbeidsintensief te maken.

De politiediensten staan in voor de bescherming van bepaalde gebouwen en instanties 
(bvb. ambassades), vooral in het Brusselse. Er is duidelijk behoefte aan een toekomst-
gerichte beslissing i.v.m. de diensten of organisaties die moeten instaan voor deze be-
veiligen (publiek: politie, leger, privé-beveiliging).

Het personeel ingezet voor beveiligingsopdrachten

Zowel de lokale als de federale politie staan in voor beveiligingsopdrachten.

Vanuit defensief (bescherming van bedreigde objectieven) en offensief (intelligence-, 
onderzoeks- en interventiecapaciteit) oogpunt moeten specialisatie en professionalis-
me leiden tot efficiëntere personeelsinzet. Niet alleen meer personeel, maar vooral be-
ter gevormd en optimaal uitgerust personeel verwerven is de doelstelling. Dit vraagt 
dringend om een projectmatige aanpak.

De middelen voor beveiligingsopdrachten

Het stimuleren van het gebruik van nieuwe technologische middelen om de efficiëntie 
en de effectiviteit van de politiewerking te verhogen is een strategische doelstelling 
opgenomen in het nationaal veiligheidsplan die, zeker wat de beveiligingsopdrach-
ten betreft, nog verder moet geconcretiseerd worden. Vandaag is er nog onvoldoende 
werk gemaakt in de realisatie van die doelstellingen, omwille onder andere van be-
perkte investeringsmogelijkheden.
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4.2.7. Verkeer41

Mede dank zij de inspanningen van de politie voor verkeershandhaving is er een po-
sitieve kentering in het aantal verkeersongevallen en verkeersslachtoffers. Daarnaast 
blijft het een gegeven dat het aantal controles dat door alle regeringen in België samen 
zijn vooropgesteld in de Staten-Generaal voor de verkeersveiligheid, vandaag wel-
licht worden gehaald voor de snelheidscontroles, maar helemaal niet worden gehaald 
voor de controles voor rijden onder invloed en ook niet voor de controles op de gor-
deldracht.

Sinds de politiehervorming is de aanpak van de verkeersveiligheid versterkt bij heel 
wat lokale polities en verzwakt bij de federale politiediensten.

De technische ondersteuning van de verkeershandhaving zal verbeterd worden, bij-
voorbeeld door het in gebruik nemen van de speekseltest en de digitale camera’s. Een 
grotere sturing van de handhavingstechnieken (bvb. de duur van de alcoholcontroles) 
is nochtans vereist.

Het ontwikkelen van een actiecentrum (verantwoordelijk voor het uitwerken van ef-
ficiënte en effectieve actiemogelijkheden in het verlengde van de bestaande verkeers-
cijfers en -studies) “Verkeer”, in een partnership met het BIVV, is aangewezen.

Het ontbreken van een geïntegreerd politieel verkeershandhavingsbeleid (preventie 
en repressie) laat zich meer en meer voelen en verdient een dringende oplossing. De 
verkeersacties van de politie moeten beleidsmatig, structureel en qua intensiteit ver-
der uitgebouwd worden.

Verkeer en verkeershandhavingsbeleid waren tot op heden een onderdeel van de 
functionaliteit “ordehandhaving”. Er is nu een sterke maatschappelijke druk om aan 
de verkeersfenomenen een hoge prioriteit te geven en de vertaling ervan op de politie-
capaciteit. Er is bovendien de impact van het verkeersveiligheidsfonds (zie 4.1.11.3.) 
op de financiële middelen waarover de politiezones en de federale politie beschikken. 
Verkeer wordt nu een zevende basisfunctionaliteit voor de lokale politie. Er is in dit 
verband ook nood aan een grotere betrokkenheid van de lokale politie bij de federale 
en gewestelijke besluitvorming.

De werking van de DAH (autowegenpolitie) moet dringend verbeterd en versterkt 
worden. Zij moet zich volwaardig inschrijven in de “excellente politiezorg” en de sa-
menwerking met de lokale korpsen moet geoptimaliseerd worden.

Sinds meerdere jaren wordt gewerkt aan een ontwerp rondzendbrief teneinde de op-
drachten en de territoriale bevoegdheden van de federale wegpolitie te officialiseren. 
Er moeten dan ook dringend stappen worden ondernomen om aan de minister van 
Binnenlandse Zaken een nieuw ontwerp te kunnen voorstellen. Bij de opmaak van het 
nieuwe ontwerp dient rekening te worden gehouden met:

41 Cf. OKB tot wijziging van het KB van 17.09.2001 tot vaststelling van de organisatie- en werkings-
normen van de lokale politie teneinde een gelijkwaardige minimale dienstverlening aan de bevol-
king te verzekeren, met invoering van een zevende functionaliteit.
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• wat betreft de opdrachten: ten voordele van de politieoverheden en aan de andere 
politie-eenheden (lokale en federale)
– als eenheid van de federale politie moet de wegpolitie (DAH) gespecialiseerde 

en supra-lokale opdrachten leveren alsook steun aan de politieoverheden en an-
dere politie-eenheden;

– DAH moet het geheel van de basisfuncties op zijn bevoegdheidsterrein waarbor-
gen;

– sommige niet-politionele opdrachten, zoals de signalisatie van verkeersongeval-
len, werven en omvangrijke voorwerpen; de uitzonderlijke transporten: het is 
noodzakelijk het type van transporten die door de politie moeten worden bege-
leid te herbekijken en toe te laten dat sommige onder hen tijdens de dag door-
gaan (koninklijk besluit wordt opgesteld); de VIP-escortes: teneinde de inzet van 
politie bij veiligheidsescortes te beperken; de geautomatiseerde behandeling van 
camerabeelden door leden van het CALog en de creatie van collecte/inningsbu-
reaus op het niveau van justitie (cf. MACH-project dat loopt bij Justitie), zouden 
moeten hernomen worden door andere partners teneinde toe te laten operatio-
nele capaciteit te recupereren.

• wat betreft de territoriale bevoegdheden: DAH neemt alle autowegen en wegen 
met soortgelijke karakteristieken voor zijn rekening. Wegen kunnen eventueel aan 
dit bevoegdheidsterritorium worden toegevoegd op vraag van de politiezones.

De toestand van de effectieven op het niveau van de federale politie verdient even-
eens een bijzondere aandacht. Deze zouden moeten worden herzien rekening hou-
dend met de nieuwe werkelijkheid en de tegen 2015 te behalen objectieven (cf. Sta-
ten-Generaal van de verkeersveiligheid). Een project werd ondertussen als werkbasis 
ontwikkeld.

Een versterking van de capaciteit van DAH moet voorafgegaan worden door het ver-
beteren van de wijze waarop men zich organiseert, de wettelijke en technische proce-
dures die men toepast en de effectiviteit van het innen van de boetes of het afdwin-
gen van de straffen. Over dit alles is al bijzonder veel gezegd en geschreven, maar er 
bestaat daarover tot op heden nog geen politieke consensus. Er moet ook onderzocht 
worden of structurele ingrepen (bvb. centrale aansturing en dispatching, uitschake-
len provinciale niveaus) geen mogelijkheden bieden tot een efficiëntere inzet van de 
DAH.

Er zijn ook steeds meer actoren die op het vlak van verkeer actief zijn, zoals bewa-
kingsondernemingen en gemeenschapswachten. Hun inzet vraagt om een coherent 
beleid en een goede afstemming en samenwerking met de reguliere politiediensten.

De overbodige administratie en opvolging van onmiddellijke inningen, van minne-
lijke schikkingen en van de boetes door de lokale politiediensten blijft een pijnpunt 
waaraan moet verholpen worden. Het inrichten van incassobureau’s kan verbetering 
brengen.

Het is eveneens belangrijk de inwerkingtreding van het Verdrag van Prüm te versnel-
len teneinde op en meer efficiënte wijze de buitenlandse automobilisten die verkeers-
overtredingen op ons grondgebied begaan (momenteel in totale straffeloosheid …) te 
kunnen bestraffen.
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4.2.8. Grenscontrole en politie van de (andere dan verkeer) verbindingswegen

De grenscontrole, vooral aan de buitengrenzen van de Europese Unie en de politie 
van de verbindingswegen zijn een steeds belangrijker gegeven voor de politiedien-
sten. Dit is vooral de verantwoordelijkheid van de federale politie, maar ook de lokale 
zones zijn actief inzake het detecteren en vaststellen van illegale activiteiten.

Grenscontrole en gebiedsgebonden basispolitiezorg zijn geïntegreerd binnen éénzelfde 
politiedienst, behalve voor de nationale luchthaven, waar twee politiediensten actief zijn. 
Over het algemeen werken deze diensten goed. Toch stellen zich een aantal specifieke 
problemen die onlosmakelijk repercussies hebben op de grenscontrole op zich, maar 
ook op andere verantwoordelijkheidsdomeinen.

Deze diensten moeten zich ook inschrijven in het concept van de “excellente politie-
zorg”.

De luchthavens

De nationale luchthaven kent sinds 2002 een jaarlijkse groei van het aantal reizigers 
(van 14,4 miljoen in 2002 tot 18,5 miljoen in 2008). Niettegenstaande dit jaar een daling 
van passagiers werd vastgesteld naar aanleiding van de economische crisis werden 
projecten gestart door de luchthavenuitbater die de federale politie verplichten tot de 
bijkomende inzet van personeel voor de grenscontrole.

Het aantal passagiers dat gebruik maakt van de luchthaven van Gosselies kent sinds 
haar oprichting in 2000 een gestage jaarlijkse groei. Vooral de bestemmingen vanuit 
extra-Schengenlanden vergen heel wat bijkomende inzet van personeel.

De huidige personeelsformatie is ontoereikend om het hoofd te kunnen bieden aan de 
toenemende werklast. De aanvullingen d.m.v. afdelingen van pas afgestuurde inspec-
teurs is geen goede oplossing omdat deze personeelsleden in vele gevallen reeds na 
hooguit een maand de eenheid verlaten via mobiliteit en omdat door het korte verblijf 
zij de noodzakelijke opleiding tot grenscontroleur niet kunnen volgen, met alle kwali-
tatieve gevolgen van dien voor de grenscontrole.

De enige oplossing bestaat er in om een nieuwe personeelsformatie op te stellen en 
zo snel mogelijk goed te keuren zodat deze via de mobiliteit kan ingevuld worden. 
Ook dit moet in het raam van de capaciteitsbenadering (zie hoofdstuk 4.1.5.) benaderd 
worden.

De spoorwegen

Nieuw is dat sinds de politiehervorming de spoorwegpolitie op een professionele wij-
ze is ingericht. Dit heeft niet alleen repercussies op de inzet van de politie in de trei-
nen, maar ook in en rond de stations.

De structuur van de spoorwegpolitie is te sterk geënt op de structuur van de organi-
satie. Daardoor en ook ten gevolge van de beperkte effectieven vormen de secties van 
de spoorwegpolitie een niveau dat een beperkte meerwaarde biedt. In de toekomstige 
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personeelsformatie zullen ze dan ook verdwijnen. De enige uitzondering hierop is de 
sectie Brussel.

Het effectief van de spoorwegpolitie is geëvolueerd van 158 personeelsleden in 1999 
over 350 naar 466 in 2002. Na de beroering rond de zaak “Van Holsbeek” vroeg men 
meer aanwezigheid van de politie in de stations. Daarom werd beslist de SPC te ver-
sterken met 110 FTE, gespreid over drie jaar (om meer aanwezig te zijn in bepaalde 
stations en meer controles uit te voeren in (internationale) treinen. De uitbouw van het 
interventiekorps heeft trouwens ook opportuniteiten gecreëerd voor de spoorwegpo-
litie, maar meer soepelheid en uniformiteit dringen zich op. Toch zouden de effectie-
ven van spoorwegpolitie verder moeten opgetrokken worden en de twee ontbrekende 
schijven van de toezegging van 2006 zouden moeten uitgevoerd worden.

In 2002 verscheen de eerste omzendbrief rond de taakverdeling tussen de lokale en fe-
derale politie betreffende de veiligheid bij de spoorwegen. Hierbij werd de spoorweg-
politie verantwoordelijk voor de veiligheid van de technische infrastructuur en van de 
treinen. De lokale politie werd verantwoordelijk voor het station en de stationsbuurt. 
Een schrijven van de minister bepaalde dat de spoorwegpolitie verder in enkele grote 
stations bijstand zou leveren aan de lokale politie door bepaalde basispolitiefuncties 
in de stations te verzekeren.

Recent werd door verschillende spelers op het terrein de vraag gesteld om deze om-
zendbrief te actualiseren. Een nieuw project werd door de FOD Binnenlandse Zaken, 
de federale politie, het ATS en de Vaste Commissie Lokale Politie ontwikkeld en voor-
gelegd aan de NMBS-Groep. In het voorstel van de nieuwe omzendbrief wordt een 
duidelijke verdeling gemaakt in de stations die de verantwoordelijkheid worden van 
respectievelijk de lokale en federale politie. De politiedienst die een station toegewe-
zen krijgt zou instaan voor alle basispolitiefuncties en de veiligheid zou algemeen ver-
zekerd worden door alle partners op het terrein, in de eerste plaats de geïntegreerde 
politie maar ook de veiligheidsdienst van de NMBS-Groep. Met deze bepaling in het 
ontwerp van omzendbrief zal de spoorwegpolitie verder moeten blijven investeren in 
het verzekeren van bepaalde basispolitiefuncties zoals het onthaal.

De concrete samenwerking op het terrein wordt verder onderzocht in een weten-
schappelijk onderzoek dat door de FOD Binnenlandse Zaken, de Corporate Security 
Service van de NMBS-Holding en de spoorwegpolitie opgezet werd. Dit onderzoek 
heeft tot doel aanbevelingen te formuleren over hoe de samenwerking in elk station 
best georganiseerd wordt. Dit onderzoek zal toelaten alle bestaande protocols tussen 
de lokale en federale politie te verfijnen en vervolledigen.

Een nieuwe omzendbrief zal de nodige duidelijkheid moeten scheppen in de samen-
werking tussen de verschillende actoren verantwoordelijk voor de veiligheid. De con-
clusies van het wetenschappelijk onderzoek kunnen dienen als basis om deze samen-
werking te concretiseren op het terrein.
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De scheepvaart

De scheepvaartpolitie is sinds de politiehervorming sterker uitgebouwd en beschikt 
nu over maritieme mogelijkheden om ook binnen de territoriale wateren te opereren, 
uiteraard in nauwe samenwerking met andere diensten.

De zeevaartpolitie is vooral in de omgeving van Zeebrugge succesvol in het opsporen 
van transporten van illegale vreemdelingen, op doorreis naar het Verenigd Konink-
rijk.

5. Conclusies en aanbevelingen

5.1. Algemeen

Dit evaluatierapport is gebaseerd enerzijds op beschikbare rapporten (ondermeer van 
het Comité P, de AIG, de commissie De Ruyver, jaarverslagen en op een aantal we-
tenschappelijke artikelen) en anderzijds op de inbreng van de leden van de Federale 
Politieraad en op heel wat bevragingen.

De Federale Politieraad is van oordeel dat de politiehervorming geslaagd is en 
dat het gekozen model van een geïntegreerde politie op twee niveaus in de prak-
tijk werkt. Er moet dus aan dit model en aan de basisstructuur niet getornd worden.  
De overheden en de bevolking zijn blijkbaar meer tevreden over de werking van de 
politie dan bij aanvang van de politiehervorming. De burgemeesters en de gerechte-
lijke overheden spreken over het algemeen een grote tevredenheid uit over de wer-
king van de hervormde politie. De tevredenheid en het vertrouwen bij de bevolking 
zijn duidelijk gestegen.

Naast deze algemene positieve evaluatie die ook meer in detail in hoofdstuk 3 is weer-
gegeven, werd in hoofdstuk 4 eerst een evaluatie gemaakt van een aantal horizontale 
thema’s die een impact hebben op alle politiekorpsen en –diensten (hoofdstuk 4.1.) en 
nadien (in hoofdstuk 4.2.) van de politiefuncties, waaraan de functie verkeer en ook 
de grenscontrole werden toegevoegd.

5.2. Sterktepunten van de politiehervorming

De sterkte van de politiehervorming ligt vooral in het feit dat:

a) de federale en de lokale politie zichzelf zien en gezien worden als één geheel;
b) er een gemeenschappelijk concept is over de visie op welke politiezorg moet wor-

den verzekerd en over de missie en de waarden van alle politiediensten;
c) de globale kadersterkte voldoende lijkt om het nu toegekende takenpakket op een 

aanvaardbaar niveau uit te voeren;
d) er een redelijk goede wisselwerking is tussen de componenten van de geïntegreer-

de politie en de informatiedoorstroming duidelijk is verbeterd;
e) de nieuwe beheers-, gezags- en overlegorganen en het werken met meerjaren-

plannen gezorgd heeft voor meer planmatig-fenomeen-resultaatgericht denken en 
handelen;

f) er voor verschillende doelstellingen goede resultaten zijn geboekt.
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5.3. Aandacht- en verbeterpunten

Het feit dat de politiehervorming over het algemeen als geslaagd wordt beoordeeld, 
betekent niet dat de huidige politiewerking over de ganse lijn goed is of op alle pun-
ten voldoening geeft.

In hoofdstuk 4 werd herhaaldelijk aangetoond dat het nodig is om te waken over en-
kele fundamentele evenwichten in de politiewerking. Dit betreft hoofdzakelijk het 
evenwicht tussen centrale aansturing en uniformiteit enerzijds en lokale autonomie 
anderzijds, het evenwicht tussen de preventief-bestuurlijke aanpak en de gerechtelijk-
repressieve benadering, het evenwicht tussen operationele slagkracht en de democra-
tische aansturing en verantwoording, het evenwicht tussen een generaliseerde bena-
dering en voldoende mogelijkheden voor specialisatie. Dit is een dynamisch gegeven 
en de meningen kunnen en zullen altijd verschillen. De Federale Politieraad is echter 
van mening dat de geïntegreerde politie op twee niveaus, met haar bestuursorganen 
en structuur, daarvoor een voldoende garantie biedt.

De aandacht- en verbeterpunten die meer gedetailleerd in hoofdstuk 4 aan bod kwa-
men, moeten ofwel door de overheid (bvb. circulaire ter bevestiging van het concept 
“excellente politiezorg), ofwel door de wetgever (bvb. financieringswet, nieuw sta-
tuut), ofwel door de politiediensten zelf (bvb. overlegcomités federale en lokale po-
litie) en soms door al deze instanties gezamenlijk omgezet worden in concrete acties. 
Telkens werden daartoe suggesties of aanbevelingen aangereikt. Sommige daarvan 
kunnen op korte termijn gerealiseerd worden, andere slechts op langere termijn (bvb. 
statuut).

Beheers-, gezags- en overlegorganen en uitvoeren van de plannen

De nieuwe beheers-, gezags- en overlegorganen en het werken met meerjarenplannen 
hebben gezorgd voor een meer planmatig-fenomeen-resultaatgericht denken en han-
delen. Het overleg tussen de bestuurlijke en de gerechtelijke overheden en de leiding-
gevenden bij de politie is beter gestructureerd en heeft tot een groter cohesie geleid. 
Er leeft bij de politie meer openheid en bereidheid om met andere partners samen te 
werken in het raam van de integrale veiligheidszorg. Meer beheersautonomie voor de 
lokale politie leidde tot een grotere responsabilisering. Kwaliteitszorg en streven naar 
efficiëntie werden als permanente aandachtspunten opgenomen in de organisatie en 
het beheer van de korpsen. Toch blijven er heel wat aspecten die nog verder moeten 
doorgetrokken worden.

Het beter vertalen van de plannen in de praktijk van de dagelijkse werking van de 
politie, mede in het raam van een zo noodzakelijke kadernota “Integrale veiligheid”, 
blijft een prioritair aandachtspunt.

De financiële cyclus en de beleidscyclus kunnen beter aan elkaar gekoppeld worden. 
De meetinstrumenten voor statistische doeleinden en voor de evaluaties moeten ver-
der verbeterd worden.
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Leidinggevenden

De korpschef en andere leidinggevenden functioneren over het algemeen goed. De 
meeste onder hen werden ondertussen ook in hun mandaat bevestigd. Toch is er be-
hoefte aan het verbeteren van de opleiding voor leidinggevenden in de voorbereiding 
van het opnemen van bepaalde functies. Er is vooral ook vraag naar ondersteunende 
begeleidingsinitiatieven. Het op te richten instituut voor leiderschap zou politiechefs 
in functie moeten helpen en ondersteunen in het uitoefenen van hun functie. De Fe-
derale Politieraad pleit voor de dringende herinvoering van de initiële beperking tot 
twee opeenvolgende mandaten in dezelfde functie voor mandaathouders (met een 
eventuele uitloopperiode), op voorwaarde dat dit gepaard gaat met de voorgestelde 
begeleidende maatregelen en met het inrichten van voormeld initiatief voor leiding-
gevenden. De nood aan loopbaanplanning en rotatiemogelijkheden is trouwens reëel 
voor alle leidinggevenden en vergt de nodige aanpassingen die passen in een modern 
HRM.

De Federale Politieraad drukt haar ongerustheid uit omtrent het bestaan, de laatste 
maanden, van een aantal procedures zowel op penaal als op disciplinair vlak ten laste 
van verschillende korpschefs van de geïntegreerde politie en van de algemene in-
spectie, en zij verduidelijkt hierbij dat deze feiten niet op een disproportionele wijze 
moeten tussenkomen bij de beoordeling van het slagen van de hervorming en van het 
goed functioneren van de korpsen, geleid door deze hogere officieren, zeker nu blijkt 
dat de aanleidingen van deze procedures en hun al dan niet gegrond karakter enkel 
kunnen blijken na de analyse van deze procedures en het gevolg dat aan elk van hen 
zal gegeven worden.

Excellente politiezorg

Er is een gemeenschappelijk community policing concept over de wijze waarop poli-
tiezorg moet worden verzekerd en over de missie en de waarden van alle politiedien-
sten. Het nog officieel te onderschrijven concept van de “excellente politiezorg” is een 
aanzet voor het meer geïntegreerd benaderen van community policing, informatie-
gestuurde politiezorg en organisatieontwikkeling. Er blijven inspanningen nodig om 
deze integratie verder door te zetten en vermoedelijk is een meerjaren rijpingsproces 
noodzakelijk om dit te bereiken.

Vooral de gedeconcentreerde diensten van de federale politie moeten op basis van de 
nu ingezette beweging, een grote inspanning doen om alle aspecten van de gemeen-
schapsgerichte politiezorg in hun dagelijkse werking te borgen.

Politiecapaciteit, HRM en cultuur

De globale kadersterkte lijkt in zijn totaliteit voldoende om op een aanvaardbaar ni-
veau de huidige taken uit te voeren.

De capaciteit is bij de lokale politie, zeker als we de operationele krachten en het ad-
ministratief en logistiek personeel samen nemen, gegroeid, ook al werden meteen een 
aantal gemeentelijke ondersteuningstaken ten behoeve van de politie nu in eigen be-
heer overgenomen.
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De capaciteit binnen de federale politie staat onder druk, vooral wat de algemene re-
serve, de gespecialiseerde eenheden (zoals CGSU) en de sterkte van de gedeconcen-
treerde diensten betreft. Ook voor andere componenten van de federale politie wordt 
meer capaciteit gevraagd.

Het probleem is dan uiteraard, wie die capaciteit moet leveren in een systeem van 
communicerende vaten. De Federale Politieraad vindt dat dit in eerste instantie moet 
opgelost worden door interne initiatieven binnen de federale politie en in tweede in-
stantie door het op peil brengen van de feitelijke sterkte van de federale politie tot op 
het niveau van de toegestane kadersterkte.

Ook moet de verdeling van de beschikbare capaciteit over de verschillende onderde-
len van de politie, in samenhang met een degelijk deficitbeheer, bewaakt en waar no-
dig bijgestuurd worden.

De kwaliteit, het enthousiasme en het professionalisme zijn er, mede dank zij een 
schaalvergroting bij vele onderdelen van de politie, over het algemeen op vooruitge-
gaan.

De kwaliteitsverbetering van het personeel moet ook ondersteund worden door het 
dringend samen brengen en verder professionaliseren van de diensten selectie, rekru-
tering en opleiding, alsook het optimaliseren van de opleidingen.

In elke politiedienst moet er over gewaakt worden dat het personeel qua leeftijd, erva-
ring, kennis, vaardigheden, cultuur en fysieke conditie evenwichtig over de verschil-
lende onderdelen van elke eenheid gespreid worden.

Het verbeteren van de cultuur (dienstbaarheid) bij individuele politiemensen en bij 
bepaalde (federale) politiediensten blijven een aandachtpunt.

De politiestructuur

Schaalcorrecties van de lokale politie moeten beperkt blijven tot het ondersteunen van 
die zones die op vrijwillige basis naar schaalvergroting streven.

Bij de federale politie kan, bij verdere interne herstructureringen, nog verder gestreefd 
worden naar eenvoud en rationaliseren.

Statuut

Bij de gelijkschakeling van de verschillende oorspronkelijke statuten werd rekening 
gehouden met een aanvaardbare meerkost. Deze aanvaardbare meerkost werd verre-
kend in de verschillende federale dotaties.

Naast een aantal dringende statuutaanpassingen moet op langere termijn gestreefd 
worden naar het uitwerken van een modern personeelsstatuut. Het tuchtstatuut moet 
vereenvoudigd worden en initiatieven zijn nodig om de nodige kennis bij en onder-
steuning van de tuchtoverheden te verbeteren.



Evaluatierapport tien jaar politiehervorming

86 Maklu 

Financiën, logistiek en ICT

We waarschuwen er voor dat de federale regering, om budgettaire redenen, de fede-
rale politie niet stiefmoederlijk mag blijven behandelen, noch de dotatie aan de lokale 
politie mag terugschroeven. Dit zou het politiebestel ontwrichten.

Indien de federale politie over voldoende middelen beschikt, kan de kwantiteit en de 
kwaliteit van de dienstverlening op peil gehouden worden en waar nodig toenemen 
en dit tot tevredenheid van de dienstafnemers.

De lokale overheden signaleren problemen in verband met de financiering van de lo-
kale politie, maar deze zijn niet van aard dat een interventie van de federale overheid 
noodzakelijk is.

Er moet dringend een wettelijk verankerd financieringsmechanisme komen voor de 
lokale politie.

De politiediensten zijn goed uitgerust, de logistiek is op vele plaatsen verbeterd, be-
halve wat de huisvesting van bepaalde onderdelen van de federale politie betreft.

Betreffende radiocommunicatie moet de “Astrid-logica” bewaard worden en de kwa-
liteit ervan moet systematisch geëvalueerd en waar nodig bijgestuurd worden (de 
AIG voert momenteel een onderzoek uit).

Binnen de werking van de CIC worden specifieke initiatieven ontwikkeld die continu 
onder de aandacht moeten blijven, in het bijzonder door het behoud van het even-
wicht van de efficiëntie en effectiviteit van de werking van de CIC enerzijds en van de 
nuttige beleidsvrijheid voor de zones anderzijds.

ICT blijft een zorgenkind en er is dringend nood aan een duidelijke en gedragen stra-
tegie om het opwaarderen, meer klantgericht maken en beter integreren van de ICT-
toepassingen ten behoeve van de federale en van de lokale politie sneller te kunnen 
realiseren en meer klantgericht te maken.

Geïntegreerde werking

Tussen de componenten van de geïntegreerde politie is er een redelijk goede wissel-
werking en is de informatiedoorstroming sterk verbeterd, mede ook door de samen-
werking binnen het arrondissementele informatiekruispunt. Zowel de federale als de 
lokale politie moeten volwaardig de arrondissementele informatiekruispunten onder-
steunen. De gedeconcentreerde eenheden van de federale politie moeten zich beter 
integreren in het politielandschap van het gebied waar ze actief zijn. Een beter geïnsti-
tutionaliseerd overleg tussen de lokale en de federale politie moet meer garant staan 
voor een gegarandeerde wederzijdse steun tussen de verschillende politiediensten.

Recherche

Door de samenvoeging van de politiediensten zijn de federale en de lokale recher-
chediensten versterkt en efficiënter geworden. Het recherchemanagement is een goed 
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beleidsinstrument en verdient meer aandacht. Het bewaken en, waar nodig, bijstu-
ren van de gespecialiseerde onderzoekscapaciteit (financieel, CCU, wetenschappelijke 
politie) moet door iedereen voluit ondersteund worden. Er dient een soepele en effici-
ente oplossing gevonden te worden om de operationele capaciteit betreffende terroris-
me ter beschikking te stellen van het federaal parket, zoniet zullen meer fundamentele 
ingrepen onvermijdelijk zijn.

Wijkpolitie

De wijkpolitie is in de meeste zones uitgebouwd maar blijft op vele plaatsen een zorg. 
Het aantal wijkinspecteurs is in heel wat gevallen onvoldoende. De kwaliteit van de 
wijkwerking moet in heel wat zones nog verbeteren, maar wordt ook gehypothekeerd 
door de grote verscheidenheid aan uit te voeren opdrachten en haar aanwending als 
algemene reserve voor de uitvoering van andere basisfuncties.

Handhaven van de openbare orde

Het verder optimaliseren van het handhaven van de openbare orde en van het inrich-
ten van een op te roepen (HyCap) eigen meercapaciteit van de nationale reserve bij 
de federale politie moet continu gemonitored worden. Verwacht wordt dat als gevolg 
van de huidige sociale toestand en de door de politiediensten gevolgde strategie van 
het genegotieerde beheer van de openbare ruimte, de politie in staat is om de meeste 
gebeurtenissen op een adequate wijze af te handelen. Binnen de federale politie moe-
ten maatregelen genomen worden om uitzonderlijk en in ernstige crisissituaties met 
eigen middelen een versterkte reserve samen te stellen. De vrees bestaat, en hierover 
moet de overheid beslissen, dat de huidige inzetmogelijkheden echter onvoldoende 
zijn om in alle omstandigheden volwaardig te reageren op onverwachte en onvoor-
ziene buitengewone crisissituaties.

Ook zijn inspanningen nodig voor het rationaliseren en professionaliseren van de vele 
beveiligings- en beschermingsopdrachten.

Verkeer

Er is nood aan het opvoeren van de inspanningen betreffende de verkeersveiligheid, 
het verder uitwerken van de zevende basisfunctie “verkeer” in elke politiedienst en 
het (her)oprichten van een actiecentrum “verkeer” bij de federale politie. Het aantal 
controles dat door alle regeringen in België samen zijn vooropgesteld in de Staten-Ge-
neraal voor de verkeersveiligheid worden wellicht gehaald voor snelheidscontroles 
maar helemaal niet voor andere controles. Vooral op de autowegen zouden, wat het 
handhaven van de verkeersveiligheid betreft, de inspanningen (preventief en repres-
sief) op Europees peil moeten gebracht worden.

Grenscontrole en internationale samenwerking

De grenscontroles moeten waar nodig versterkt worden, met bijzondere aandacht 
voor de luchthaven- en de zeevaartpolitie.
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De operationele internationale samenwerking door de lokale en de federale diensten 
verdient bijzondere aandacht, vooral in het raam van de komende ontwikkelingen op 
Europees niveau.

Bureaucratie

Er moet alleszins nog een grote inspanning worden geleverd om zo efficiënt mogelijk 
te werken: voortdurende waakzaamheid om bureaucratie tegen te gaan; procedures 
en werkmethodes zo efficiënt mogelijk maken, indien nodig door wijziging van wet-
geving of reglementering; de planlast en rapporteringlast zo beknopt en doeltreffend 
mogelijk organiseren. Dit alles zou zowel moeten gelden voor opdrachten van het 
bestuurlijke als van het gerechtelijke niveau. Een overdreven bureaucratie staat trou-
wens haaks op het streven naar excellente politiezorg. Vele bedrijfsprocessen binnen 
de politie zijn aan een grondige evaluatie en bijsturing toe.

Inspectie- en controlediensten

De federale politie moet het interne toezicht volwaardig inrichten. Er is een dringende 
behoefte aan het structureel meer afgestemd, en zo mogelijke complementair, laten 
functioneren van de verschillende controlediensten. Hier zijn dus regelgevende ini-
tiatieven nodig.

5.4. Nood aan een toekomstgericht actieplan

Het is aangewezen dat de “politieministers” op basis van deze evaluatie een actieplan 
uitwerken. De Federale Politieraad meent dat de bevoegde ministers best in samen-
spraak met de politiediensten prioriteiten bepalen die op korte en op langere termijn 
zullen/kunnen gerealiseerd worden.

5.5. Opdrachtbrieven veralgemenen

Er moet dringend continuïteit ingebouwd worden in de cyclus “functiebeschrijving, 
selectie, opdrachtbrief en evaluatie”. Een opdrachtbrief is absoluut noodzakelijk voor 
alle mandaathouders. Het lijkt ook aangewezen dat – naar analogie – het Vast Co-
mité P, de AIG en de Federale Politieraad een afsprakennota overeenkomen met hun 
respectieve opdrachtgevers, waarin hun beleid voor hun aanstellingsperiode op een 
transparante wijze wordt aangegeven. Een dergelijk initiatief kan mede de coherentie 
van het systeem ondersteunen en dit kan, zonder te raken aan specifieke verantwoor-
delijkheden, alleen maar de samenhang bevorderen.

De uitkomst van deze evaluatie moet, gestoeld op de te verwachten navolgende be-
slissingen van de politieoverheden, waar het past in de respectieve te actualiseren op-
drachtbrieven opgenomen worden.

5.6. Nood aan een langetermijnvisie

Er ontbreekt een toekomstgerichte door de overheid gedragen lange termijn politievi-
sie die de actuele plannen (NVP en ZVP) overstijgt en die als kapstok zou kunnen die-
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nen voor alle toekomstige initiatieven. Bovendien moet de politie mee veranderen met 
de samenleving: daarom is anticiperend en toekomstgericht denken noodzakelijk.

Basis voor een dergelijke langetermijnvisie is het concept “excellente politiezorg”.

Wellicht bestaan er verschillende visies in verband met de toekomst van de politie, 
niet alleen bij de verschillende politieke families, maar ook bij andere geledingen van 
de maatschappij, bij de wetenschappers en bij de politie zelf. Het is dan ook aangewe-
zen om op korte termijn een debat te organiseren waarbij de strategische thema’s op 
lange termijn aan bod komen, zoals de verwachte en gewenste evolutie in politieca-
paciteit en –financiën, de balans publieke/private veiligheidsdiensten, de balans pri-
vacy/veiligheid in het nastreven van een vredevolle samenleving, technologisch ge-
oriënteerde en/of “bemenste politie”, de verhouding uniform- en recherchediensten, 
community policing in verhouding tot een eventueel terugvallen op de kerntaken van 
de politie en de internationale positionering van de Belgische politie.

Uiteraard kan dit geen statisch concept zijn. Dit debat moet het instrument worden 
om het voorbereiden en het uitwerken van elk NVP te ondersteunen.

Ook mag verhoopt worden dat de aangekondigde hervorming van justitie bijkomen-
de mogelijkheden zal bieden voor het verder versterken van de politiehervorming.

Bij dit alles moet wel bevestigd worden dat de politie alleen niet in staat is om een fun-
damentele omslag te generen in het beheersen van onveiligheid (criminaliteit, verkeer, 
openbare orde).

Andere partners, zowel federaal als gewestelijk, provinciaal en gemeentelijk, zijn even 
– zoniet meer – belangrijk en alleen samen zijn duurzame verbeteringen mogelijk.

5.7. Naar een meer geïntegreerde beleidscyclus

Dit alles zou moeten ingebed worden in een globale en geïntegreerde planning-, uit-
voering- en evaluatiecyclus, geschraagd op de nu geldende vierjarenbenadering. Hier-
bij ontbreekt één jaarlijks momentum om de werking van de politie te evalueren. Het 
publiek maken van de politiejaarverslagen zou chronologisch beter kunnen worden 
afgestemd met de publicatie van de verslagen van het Comité P, de AIG en bijzondere 
verslagen, zodat zonder te raken aan de specifieke verantwoordelijkheden van eenie-
der, jaarlijks een gezamenlijk reflectie- en oriëntatiemoment wordt ingebouwd in de 
beleidscyclus.

Naast de jaarlijkse bijsturingen en de evaluaties gekoppeld aan de vierjaren beleids-
cycli is het aangewezen om een “grote” evaluatie zoals deze om de tien jaren door te 
voeren, tenzij er bijzondere redenen zijn om tussentijdse evaluaties van dien aard te 
organiseren.

Opgesteld door:
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Evaluatie 10 jaar politiehervorming:  
een nabeschouwing

Willy Bruggeman1

In deze nabeschouwing wordt enerzijds aandacht besteed aan het bevindingen van de federale 
politieraad in verband met de evaluatie 10 jaar politiehervorming, en anderzijds worden deze 
bevindingen aangevuld met lessen uit de navolgende vergaderingen, congressen en contacten.

1. De opdracht

Zoals blijkt uit het rapport betrof het dus een vrij precieze opdracht, waarbij ook een 
aantal condities werden opgelegd, te weten:

• het zich bedienen van bestaande rapporten;
• het uitgangspunt dat de opdrachtgever de politiehervorming als geslaagd be-

schouwd;
• het beantwoorden van de vraag wat er anders kan en moet;
• het expliciet betrekken van de burgemeesters bij deze evaluatie.

Deze opdracht werd vooral toekomstgericht geïnterpreteerd. Dit houdt in dat er geen 
uitvoerige historiek van de politiehervorming gemaakt werd. Van bij aanvang werd 
ook uitgegaan van het feit dat deze evaluatie beperkt wordt tot de politiehervorming 
zelf, wat niet belet dat in de eindvoorstellen bredere aandachtspunten kunnen wor-
den aangereikt (bv. problemen en aangekondigde hervormingen bij justitie), zonder 
dat deze dus het voorwerp uitmaken van een eigenlijke evaluatie. De politiehervor-
ming (en dus deze evaluatie) beperkt zich tot de zogenaamde reguliere politiedien-
sten. Deze evaluatie betreft dus niet de particuliere politiediensten, noch de inspec-
tiediensten belast met het toezicht over en de controle van het bijzonder strafrecht 
(Goossens, 2001), noch de inlichtingendiensten en deze vielen dan ook buiten de eva-
luatie.

In dit rapport werd, zoals gevraagd, zo optimaal mogelijk gebruik gemaakt van be-
staande documenten en bestaande wetenschappelijke studies. De raad heeft haar eva-
luatie vooral gebaseerd op de hoorzittingen die zij organiseerde, waarbij aan ieder 
lid van de federale politieraad gevraagd werd vanuit zijn/haar positie de inbreng te 
maximaliseren. Er werd immers geopteerd voor een beperkt aantal hoorzittingen.

In wetenschappelijke kringen wordt deze keuze betreurd vandaag en is men de me-
ning toegedaan “dat een aantal hoorzittingen hadden besteed dienen te worden aan 
het rijke onderzoekspatrimonium dat in diverse onderzoeksinstellingen werd opge-
bouwd afgelopen 10 jaar in de spiegel van de hervorming. Het gevaar van onderge-
bruik van dit patrimonium is immers reëel, terwijl tevens het risico bestaat op onvol-

1 Voorzitter federale politieraad
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doende externe, kritische prikkels indien de evaluatie in eigen (beleids-)kring wordt 
opgesloten. Ook had dit een bevestiging kunnen leveren van de nood aan het zoeken 
naar meer “evidence based policing”.

Ondertussen hebben het Centrum voor Politiestudies, in samenwerking met de drie 
Vlaamse universiteiten, waar een opleiding Criminologie wordt georganiseerd (VUB, 
KULeuven en UGent), én de deelredactie Politie en Opsporing van Panopticon, een 
reeks van studiedagen georganiseerd om deze lacune te vullen. Dit was een leerrijk 
gebeuren en de massale belangstelling toonde aan dat de universiteiten heel wat te 
bieden hebben. De les die we hieruit kunnen trekken is dat de politie en alle instan-
ties die daar bij betrokken zijn moeten streven naar een zo open en transparant moge-
lijke interactie met de wetenschap. Bij een volgende evaluatie die liefst tijdig gepland 
wordt, is het aangewezen om hier in een vroeg stadium wetenschappers actief bij te 
betrekken.

Ook in de Commisies Binnenlandse Zaken van zowel het Parlement als de Senaat 
werden hoorzittingen gehouden op basis van het rapport 10 jaar politiehervorming.

In het politiejournaal werd een oproep gedaan tot debat op basis van het voorliggende 
rapport (Bruggeman, 2009)

2. Het huidige politiebestel, nu al aan beperkte aanpassingen toe

België kende tot in een recent verleden nogal wat politiediensten. De Wet op het poli-
tieambt (WPA)2 van 5 augustus 1992 had het over een aantal politiediensten die deel 
uitmaakten van de openbare macht, in het bijzonder:

• algemene politiediensten, met name de Rijkswacht, de gemeentepolitie en de ge-
rechtelijke politie;

• bijzondere politiediensten, met name de spoorweg-, de zeevaart- en de luchtvaart-
politie.

Het zogenaamde Octopusoverleg en -akkoord van 23 mei 1998 gaf aanleiding tot de 
Wet tot organisatie van een geïntegreerde politie op twee niveaus van 7 december 
19983 (WGP) (Ponsaers, 2002). Hierdoor werd niet alleen de structuur, maar ook de 
verhouding met de overheden grondig getransformeerd en de wijze waarop het poli-
tiebeleid gevoerd wordt kregen een facelift (Ponsaers et al., 2001). Deze grote hervor-
ming van de Belgische politiediensten is sterk beïnvloed door het Nederlandse model 
(Bruggeman, 2005). Deze politiehervorming ging gepaard met een omvangrijke regel-
geving, zowel op wettelijk als reglementair vlak.

België heeft momenteel twee soorten politie: lokale politie en federale politie. De lo-
kale en de federale Politie vormen samen de geïntegreerde politie. Ongeveer 47.000 
vrouwen en mannen werken er. Daarvan zijn er ongeveer 39.000 leden van het ope-
rationele kader (politiemensen). Er zijn ook ongeveer 8.000 medewerkers zonder po-

2 Wet van 05-08-1992, B.S. 22-12-1992.
3 Wet van 07-12-1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee ni-

veaus, B.S 05-01-1999 (WGP).
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litiebevoegdheid die vooral in administratieve en logistiek ondersteunende functies 
werken (het zogenaamde Calog-personeel)”4. In het kader van de geïntegreerde poli-
tiezorg zijn er wettelijk geregelde ‘functionele banden tussen de twee politieniveaus’.

Kort samengevat wilde de WGP, die dus de overeenstemming bereikt in het raam van 
het Octopus akkoord van 23 mei 1998 consolideerde, een antwoord bieden op een aan-
tal problemen binnen het politiebestel en de veiligheidszorg:

• inefficiënte samenwerking tussen de drie politiekorpsen;
• een problematische relatie tussen politie en bestuurlijke en gerechtelijke overhe-

den, waardoor ook politiële en gerechtelijke informatie gebrekkig doorstroomde 
(Easton et al., (eds.), 2003);

• een verbeterde informatiehuishouding en vooral informatie-uitwisseling.

Qua financiering wordt de federale politie integraal nationaal gefinancierd, terwijl de 
lokale politiediensten primair vanuit het lokale politiebudget gefinancierd worden.

Deze hervorming was de eerste echte fundamentele politiehervorming in de geschie-
denis van de Belgische politie (Bruggeman, 2001). De nieuwe politieorganisatie startte 
daadwerkelijk wat de federale politie betreft op 1 januari 2001, hoewel het in werking 
treden van een aantal artikelen verdaagd werd tot 1 april 20015 en voor de lokale po-
litie op 01 januari 2002. Toch bleven een aantal maatregelen op zich wachten, zoals de 
lang verwachte financieringswet (die er nog steeds niet is) en betreffende de verdeling 
van de federale middelen over de verschillende zones regelt en die slechts in 2007 in 
werking trad (De Ruyver, 2005).

De korpsen op beide niveaus – federaal en lokaal – hebben een aanzienlijke mate van 
autonomie, maar dat neemt niet weg dat ze samen de ‘geïntegreerde politiezorg’ moe-
ten verzekeren. Opvallend is dat de WGP de taakverdeling tussen het lokale en het 
federale niveau niet specificeert. Art. 3 geeft wel aan dat de lokale politie op het lokale 
niveau de basispolitiezorg verstrekt en dat zij daarnaast sommige opdrachten van fe-
derale aard vervult. De federale politie zal dan – met inachtneming van de principes 
van subsidiariteit en specialiteit – de gespecialiseerde opdrachten van bestuurlijke en 
gerechtelijke politie verzekeren, evenals bepaalde ondersteunende opdrachten voor 
de lokale politiediensten en voor de politieoverheden.

Ook hangen deze twee niveaus van verschillende overheden af (Ponsaers, 2002). Om 
deze verre van eenvoudige doelstelling te kunnen verwezenlijken, regelt de wet zoge-
zegd functionele banden tussen deze twee niveaus.

Verantwoordelijkheden voor een werkelijk geïntegreerde politiezorg liggen bij de mi-
nisters van Binnenlandse Zaken en Justitie. Daarnaast zijn er twee adviesraden (de 
federale politieraad en de adviesraad van burgemeesters) en een adviescommissie (de 
vaste commissie van de lokale politie, waarin alle korpschefs vertegenwoordigd zijn 

4 http://www.jobpol.be/default.asp?id=31&sub=&et=5 (geraadpleegd op 21-11-2007).
5 Wet 27-12-2000 houdende diverse bepalingen met betrekking tot de rechtspositie van het perso-

neel van de politiediensten, B.S. 06-01-2001.
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door 16 verkozen korpschefs), die ook aan de afstemming en samenhang binnen het 
verdeelde stelsel moeten bijdragen.

Ondertussen zijn er drie initiatieven op gang getrokken, om zoals aangegeven in het 
evaluatierapport, het huidige politiebestel bij te sturen. Het betreft:

• het op vrijwillige basis samensmelten van lokale politiezones6;
• federale politie, met behoud van de drie directies-generaal. Een voorstel en ont-

werptekst wordt binnenkort op ministerieel niveau besproken;
• het toevoegen van de zevende basisfunctie “verkeer” voor de lokale politie.

3. Evalueren was moeilijk en kan/moet in de toekomst beter

3.1. Evalueren is en blijft moeilijk

Het was niet makkelijk om vandaag een oordeel te geven over de effecten van de 
bestelverandering bij de Belgische politie. Daar zijn een aantal oorzaken voor aan te 
wijzen:

(1) het snelle (en soms slordige) invoering- en veranderproces voorzag niet in één 
of andere vorm van voormeting; dat maakt het aantonen van effecten moeilijk. 
Nochtans dient in dit verband eraan herinnerd te worden dat bij de start van het 
proces diverse indringende initiatieven en voorstellen zijn uitgegaan van het we-
tenschappelijke milieu, waarbij er gewezen werd op het belang van een dergelijke 
voormeting. Deze voorstellen zijn toen bij herhaling op budgettaire bezwaren ge-
stoten;

(2) in het veranderproces zijn geen afspraken gemaakt over het systematisch moni-
toren van de veranderingen; dat bemoeilijkt evaluatie. Wel volgt de Senaat sinds 
drie legislaturen de politiehervorming op7, wat hielp bij deze rapportering. Ook 
verslagen van het Rekenhof, het Comité P, de AI en een aantal wetenschappelijke 
publicaties kunnen helpen;

(3) het nieuwe bestel is relatief kort geleden ingevoerd; dat maakt een eindoordeel on-
mogelijk. Veel onderdelen zijn nog in ontwikkeling of kunnen nog verder ontwik-
keld worden;

(4) voor zover er voorzetten voor evaluaties zijn, hebben ze vooral betrekking op in-
terne processen en verhoudingen binnen het politiebestel en weinig op externe 
effecten van / na de reorganisatie. Hoe moeilijk ook, in effectevaluatie komt de 
maatschappelijke finaliteit van de politiezorg het best tot uiting en deze verdient 
dus veel meer aandacht;

(5) ondertussen heeft de justitiehervorming in mindere mate de beoogde doelstel-
ling bij de Octopus- hervorming gehaald, dan de politiereorganisatie (Devroe et 
al., 2005). In meerdere evaluaties wordt geconstateerd dat de hervorming van het 
justitiële apparaat achter is gebleven bij de herziening van het politiebestel. Dat 
maakt het nog moeilijker om de (positieve) effecten van de verandering van het 
politiewezen te beoordelen;

6 Wet houdende diverse bepalingen van 30 december 2009, B.S. 31 12 2009
7 Senaat, Commissie voor Binnenlandse zaken en administratieve aangelegenheden, 3-566/1, 

2004/2005.
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(6) de discussie over het politiebestel lijkt ook verdrongen te worden door de discus-
sie over het Belgische staatsbestel in zijn totaliteit, en dit voornamelijk door het feit 
dat ook de deelregeringen bevoegdheden hebben die de werking van de politie 
beïnvloeden.

Een niet geringe handicap is en blijft dat evaluaties – als ze al bestaan – van vrij kort 
na de invoering van het nieuwe bestel dateren. Evaluaties door de AIG betreffen in es-
sentie de lokale politie. Nochtans moest de AIG niet alleen de werking van de lokale 
politie, maar ook van de federale politie op jaarbasis evalueren. Rapporten van het 
Comité P zijn meer op thema’s gefocust. Het Rekenhof evalueert in de regel specieke 
budgetgerelateerde problemen.

Bovendien moet er alleszins eenduidigheid komen in de door de korpsen gehanteerde 
evaluatiesystemen: nu eens wordt Balanced Score Card, dan weer andere evaluatie-
instrumenten, gebruikt. Het zeer recente (derde) en degelijke rapport van de Com-
missie Deruyver is veel meer een evaluatie aan de culturele kant geworden, waarbij 
de implementatie van het concept van de gemeenschapsgerichte politiezorg binnen 
de lokale politiekorpsen centraal staat, veel meer dan een evaluatie van de bestelver-
andering als zodanig. Wat vooral ook ontbreken, zijn meer systematische metingen 
en evaluaties van de bevolkingstevredenheid en van de medewerkertevredenheid. Er 
zou ook veel meer gebruik moeten gemaakt worden van “lessons learned” (Vynckier 
et al., 2009) en dit ondersteunt door de nodige wetenschappelijke begeleiding8.

De evaluatie van de werking van de politiediensten moet alleszins verder gesystema-
tiseerd en verbeterd worden9. Het is absoluut noodzakelijk om daaromtrent zo vlug 
als mogelijk de nodige beslissingen te nemen en om nu al een planning af te spreken 
voor de volgende evaluatie.

3.2. De initiële kritiek en enkele beschouwingen in verband met de algemene 
condities die de start van de hervormde politie hebben beïnvloed.

In het begin was er veel kritiek op het verloop van het veranderproces. Die kritiek had 
vooral betrekking op de tweede periode, die niet alleen als radicaal, maar tegelijker-
tijd vaak ook als snel, slordig en te weinig doordacht wordt getypeerd. De externe om-
standigheden waarin recent de hervorming van de federale politie werd doorgevoerd 
waren niet altijd optimaal. Een nieuw NVP diende te worden voorbereid zonder fede-
raal regeerakkoord en zonder kadernota integrale veiligheid.

Er was, voordat het nieuwe politiebestel werkelijkheid werd, al van vele kanten kri-
tiek op zowel inhoud als proces van de reorganisatie die het Octopus akkoord beoog-
de. Inhoudelijk werd onder meer gewezen op de onwerkbaarheid van een groot deel 
van de kleine korpsen, de zwakke positie van de Dirco’s en de onlogische organisatie 
van de adviesraden. Processueel werd betwijfeld of de voorwaarden wel aanwezig 
waren voor het realiseren van een zo ingrijpende reorganisatie:

8 Leadership academy for policing, Bramshill, Centrex, 2006.
9 Senaat, Commissie voor Binnenlandse zaken en administratieve aangelegenheden, 3-566/1, 

2004/2005.
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“Maar opmerkingen als deze waren aan de betrokken ministers niet besteed: zij hielden 
krampachtig vast aan wat er in het Octopusakkoord was vastgelegd”. (Fijnaut, 2004)

Problemen die na 2001, bij het realiseren van de doelen van de politiehervorming ont-
stonden, werden dan ook vaak voor een belangrijk deel aan het problematische pro-
ces toegeschreven. Critici benadrukten dat wel erg eenzijdig werd ingezet op struc-
tuurverandering en dat aan meer culturele factoren als integratie van bedrijfsculturen, 
een gemeenschappelijke visie op de politiezorg, leiderschap of onderwijs, te weinig 
aandacht is geschonken. Heel wat zwaktes in het huidige bestel blijven daar aan toe-
geschreven worden, zelfs nadat op een later moment alsnog een poging is gedaan tot 
visieontwikkeling10.

Fijnaut stelde in 2003 provocatief dat de Belgische politie doodziek was11. Hij consta-
teert later, naar aanleiding van de evaluatie die de redactie van Orde van de dag in 2003 
maakte, dat:

“de reorganisatie over de hele lijn niet al te vrolijk mag stemmen, maar hij is ook niet 
op alle punten negatief. In een beperkt aantal opzichten werkt het nieuwe bestel behoor-
lijk”.

Enhus en Ponsaers constateren:

”een kleine vier jaar na de zeer ingrijpende politiehervormingen zijn er nog steeds be-
langrijke problemen” (Enhus & Ponsaers, 2005).

Deze initiële kritiek werd dan weer sterk gecontesteerd door B. De Ruyver, die stelde 
dat:

“het fameuze concept van een geïntegreerde politiedienst op twee niveaus gestruc-
tureerd, niet zomaar out of the blue op de tafel was terechtgekomen” (De Ruyver, 
2002).

Ondertussen veranderde vooral de werking van de lokale politie spectaculair snel, al-
dus B. De Ruyver en deze werking wordt nu over het algemeen als positief ervaren12. 
Maar de federale politie haalde in 2005 nog steeds niet het gewenste (datzelfde) ni-
veau (De Ruyver, 2005).

10 Gedoeld wordt op de introductie van de COP filosofie in de Wet op het Politieambt.
11 Fijnaut, C., Belgische politie is doodziek, De Standaard, 06 09 2003. Zijn kritiek kwam neer op: (1) 

heel duur; (2) te versnipperd (lokale politie); (3) te verzuild (federale politie). W. Bruggeman stelde 
in dezelfde krant: de dienstverlening moet dringend beter en er dreigt een nieuw spanningsveld 
tussen de lokale en de federale politie.

12 Ruim 70% van de burgers die contact hadden met de politiediensten is (zeer) tevreden, voorna-
melijk over de beschikbaarheid en bereikbaarheid, alsook over de houding en het gedrag van de 
politie. Een duidelijke meerderheid van de burgers (86%) is van mening dat de politiediensten 
(heel) goed werk leveren. Zie: Van den Bogaerde, E. en Van den Steen, I.,Tevredenheid over werk 
politiediensten stijgt: de resultaten van de veiligheidsmonitor, Politiejournaal-politieofficier, 2005, 
nr. 9, 8-11.
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4. Conclusies van de federale politieraad, met waar nuttig, 
nabeschouwingen

4.1. Krachtlijnen

De federale politieraad kwam tot volgende conclusies:

• Na een lange en vaak dramatische voorgeschiedenis, is er een drastische hervor-
ming van het politiebestel tot stand gekomen.

• De hervorming van het bestel was ingrijpend: van 621 autonome politiediensten 
naar 196 zones. 

Maar belangrijker is dat Octopus ook in de praktijk blijkt te werken. De scheidslijnen 
tussen voormalige politiediensten lijken inmiddels behoorlijk vervaagd. Ernstige in-
cidenten zijn op een betere manier opgepakt. Er is duidelijk tevredenheid en vertrou-
wen bij bevolking. De burgemeesters en de gerechtelijke overheden spreken over het 
algemeen een grote tevredenheid uit over de werking van de hervormde politie Dit 
impliceert dat:

• Er moet aan dit model en aan de basisstructuur niet getornd worden.
• De federale en de lokale politie zien zichzelf en worden gezien als één geheel.
• De hervorming van het politiebestel, op basis van Octopus, is veel verder voortge-

schreden, veel succesvoller, dan de hervorming van het justitie apparaat. Dat leidt 
in de keten tot spanningen13.

• Structureel is de hervorming succesvoller en verder gevorderd dan dat het geval is 
op cultureel vlak. Er is een redelijk goede wisselwerking tussen de componenten 
van de geïntegreerde politie en de informatiedoorstroming duidelijk is verbeterd.

• De globale kadersterkte lijkt voldoende om het nu toegekende takenpakket op een 
aanvaardbaar niveau uit te voeren.

• Er is een gemeenschappelijk concept over de visie op welke politiezorg moet wor-
den verzekerd en over de missie en de waarden van alle politiediensten.

• Net als in het buitenland lijkt in België de politiehervorming in opeenvolgende 
rondes te verlopen. Recent zijn (al) een aantal aanpassingen ingevoerd (onder meer 
het reduceren van het aantal algemene directies). Weinigen pleiten nu (al) voor het 
opnieuw drastisch hervormen van het bestel.

• De reorganisatie heeft het probleem van de overhead (de topzware organisatie) niet 
opgelost.

Net als in Nederland heeft de politiehervorming geleid tot meer aandacht voor be-
leids- en planvorming. Op dit moment is niet duidelijk of dit allemaal even goed 
werkt en gaat werken. Ook omdat er pas één cyclus doorlopen is.

• Er zijn voor verschillende doelstellingen goede resultaten geboekt. Vanuit het we-
tenschappelijke milieu lijkt een relatieve consensus te bestaan betreffende deze con-
clusies. Niettemin wordt hier in toenemende mate gewaarschuwd voor (Brugge-
man & Ponsaers, 2009).

• polarisering vergt nieuwe alertheid en bijkomende integratie-inspanningen;

13 Orde v.d Dag, 2008.
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• Tevens wordt een groeiende interne kloof waargenomen tussen het beleidsniveau 
en de politiële werkvloer14, kloof die dreigt te leiden tot toenemende demotivatie 
en beroepscynisme bij politiële veldwerkers;

• Er ontstaat een groeiende aversie voor al te abstracte managementconcepten. Het 
is duidelijk dat politieambtenaren op de werkvloer nadrukkelijk nood hebben aan 
helder omschreven (Gunther Moor et al., 2009) handelingsmodaliteiten waartus-
sen zij kunnen kiezen op het ogenblik dat zij geconfronteerd worden met specifieke 
problemen. Hierbij willen zij zich laten leiden door de COP-visie, doch vragen uit-
drukkelijk naar de erkenning van een gevalideerde en genegotieerde eigen hande-
lingsruimte;

• In het verlengde hiervan wordt herhaaldelijk opgemerkt in wetenschappelijke 
kringen dat COP in politiebeleidskringen ingang heeft gevonden, doch deze visie 
al te star wordt opgevat. COP lijkt voor vele politieonderzoekers immers een uitste-
kende basis om verder te ontwikkelen en te verdiepen, zonder aan de grondvesten 
van het denken te raken, terwijl het voor politiebeleidsmakers tot een canon lijkt te 
zijn verheven. Het is daarom intussen tijd om de COP-pijlers (Van Branteghem et 
al., 2007) te verrijken met nieuwe, bijkomende inzichten (bv. Inzake “Reassurance 
Policing” (Easton et al., 2008) en “Restorative Policing” (Ponsaers, 2009)). In deze 
zin zou het nuttig zijn de huidige visietekst in deze zin te (laten) herwerken, zonder 
aan de grondvesten ervan te raken.

• In wetenschappelijke kringen heerst er daarenboven nogal wat onvrede over de 
relatief makkelijke toegang die onderzoekers krijgen tot de lokale politie, terwijl 
er nauwelijks onderzoek werd verricht (behoudens een enkele uitzondering (Van 
Hees et al., 2005) in de schoot van de federale politie. Wetenschappers beschouwen 
deze geslotenheid als een gebrek aan geneigdheid tot externe accountability.

4.2. Aandacht- en verbeterpunten

Het feit dat de politiehervorming over het algemeen als geslaagd wordt beoordeeld, 
betekent niet dat de huidige politiewerking over de ganse lijn goed is of op alle pun-
ten voldoening geeft, zo besluit de federale politieraad. Dit betekent wel dat de nodige 
aanpassingen en bijsturingen binnen de huidige politiestructuur kunnen gebeuren.

Er wordt in het evaluatierapport herhaaldelijk aangetoond dat het nodig is om te 
waken over enkele fundamentele evenwichten en het in balans houden van de po-
litiewerking. Dit betreft hoofdzakelijk het evenwicht tussen centrale aansturing en 
uniformiteit enerzijds en lokale autonomie anderzijds, het evenwicht tussen de pre-
ventief-bestuurlijke aanpak en de gerechtelijk-repressieve benadering, het evenwicht 
tussen operationele slagkracht en de democratische aansturing en verantwoording, 
het evenwicht tussen een generaliseerde benadering en voldoende mogelijkheden 
voor specialisatie. Dit is een dynamisch gegeven en de meningen kunnen en zullen 
altijd verschillen. De Federale Politieraad is echter van mening dat de geïntegreerde 
politie op twee niveaus, met haar bestuursorganen en structuur, daarvoor een vol-
doende garantie biedt.

14 Men consultere in dit verband bv. De onderzoeksresultaten van het onderzoeksproject “Multiple 
Community Policing: Hoezo?”, Promotoren: M. Easton (Hogent), P. Ponsaers (UGent), E. Enhus, 
(VUB), F. Hutsebaut (KUL), H. Elffers (UA/VU Amsterdam). Opdrachtgever: Federaal Weten-
schapsbeleid (rapport ter perse). Voor conclusies, zie: http://www.belspo.be/belspo/fedra/TA/
synTA03_nl.pdf
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4.2.1. Beheers-, gezag- en overleg organen en uitvoeren van de plannen

De nieuwe beheers-, gezag- en overlegorganen en het werken met meerjarenplannen 
heeft gezorgd voor een meer planmatig-fenomeen-resultaatgericht denken en hande-
len. Het overleg tussen de bestuurlijke en de gerechtelijke overheden en de leiding-
gevenden bij de politie is beter gestructureerd en heeft tot een grotere cohesie geleid. 
Er leeft bij de politie meer openheid en bereidheid om met ander partners samen te 
werken in het raam van de integrale veiligheidszorg. Meer beheersautonomie voor de 
lokale politie leidde tot een grotere responsabilisering. Kwaliteitszorg en streven naar 
efficiëntie werden als permanente aandachtspunten opgenomen in de organisatie en 
het beheer van de korpsen. Toch blijven er heel wat aspecten die nog verder moeten 
doorgetrokken worden.

Het beter vertalen van de plannen in de praktijk van de dagelijkse werking van de 
politie, mede in het raam van een zo noodzakelijke kadernota “Integrale veiligheid” 
blijft een prioritair aandachtspunt. De financiële cyclus en de beleidscyclus kunnen 
beter aan elkaar gekoppeld worden. De meetinstrumenten voor statistische doelein-
den en voor de evaluaties moeten verder verbeterd worden.

In wetenschappelijke kringen (Bruggeman & Ponsaers, 2009) ervaart men een te aar-
zelende houding betreffende het ter beschikking stellen van data ten behoeve van we-
tenschappelijk onderzoek (Ponsaers & Pauwels, 2007), maar ook een manifest onder-
gebruik van onderzoeksresultaten, voornamelijk dan in relatie tot de analyse van de 
geregistreerde criminaliteit (Pauwels, 2002) en de Veiligheidsmonitor (Ponsaers et al., 
2001; Verwee & Ponsaers, 2008).

4.2.2. Leidinggevenden

De korpschef en andere leidinggevenden functioneren over het algemeen goed, zo 
stelt de federale politieraad vast. De meeste onder hen werden ondertussen ook in 
hun mandaat bevestigd. Toch is er behoefte aan het verbeteren van de opleiding voor 
leidinggevenden in voorbereiding van het opnemen van bepaalde functies 15. Er is 
vooral ook vraag naar ondersteunende begeleidingsinitiatieven. Het op te richten cen-
trum voor leiderschap zou politiechefs in functie moeten helpen en ondersteunen in 
het uitoefenen van hun functie. De Federale Politieraad pleit voor een dringend op-
nieuw invoeren van de initiële beperking tot twee opeenvolgende mandaten in dezelf-
de functie voor mandaathouders (met een eventuele uitloopperiode), op voorwaarde 
dat dit gepaard gaat met de voorgestelde begeleidende maatregelen en met het inrich-
ten van voormeld initiatief voor leidinggevenden. De nood aan loopbaanplanning en 
rotatiemogelijkheden is trouwens reëel voor alle leidinggevenden en vergt de nodige 
aanpassingen die passen in een modern HRM.

15 In dit verband dient verwezen naar het recent afgesloten onderzoek : “Leiderschap bij de lokale 
politie”, Promotoren: Prof. dr. S. De Kimpe (UGent); Prof. dr. P. Ponsaers (UGent), Opdrachtgever 
: FOD Binnenlandse Zaken , Onderzoeker: Lieselot Bisschop (UGent); publicatie in voorbereiding. 
Zie tevens het lopende onderzoek: “Hoofdcommissarissen in ontwikkeling. Een onderzoek naar 
competentieontwikkeling bij politieleiders”, Promotoren: Sofie De Kimpe (VUB, CPS), Marleen 
Easton (Hogent, CPS), Willy Bruggeman (Benelux Instituut), Jeroen Maesschalck (KULeuven); 
Opdrachtgever: FOD Binnenlandse Zaken, Directie Veiligheid & Preventie; Onderzoeker: Lieselot 
Bisschop (CPS).
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Ook is de federale politieraad bekommerd omtrent het feit dat afgelopen maanden 
verschillende procedures (zowel strafrechtelijke als disciplinaire) werden ingeleid te-
gen een aantal korschefs en leden van de Algemene Inspectie. De raad legt er de na-
druk op dat deze vaststelling niet op een disproportionele wijze mag wegen op de 
waardering van de hervorming als succesvol.

In dit verband dient opgemerkt dat in wetenschappelijke kringen (Bruggeman & Pon-
saers, 2009) al langer een bezorgdheid bestaat omtrent het integriteitsdenken in de 
schoot van de politie, probleem waarrond trouwens ook onderzoek werd verricht16. 
Voorlopig dienen politieonderzoekers ook hier vast te stellen dat er ondermaats ge-
bruik wordt gemaakt van de onderzoeksresultaten.

4.2.3.  Excellente politiezorg

De federale politieraad stelt vast dat er een gemeenschappelijk community policing 
concept bestaat, over de wijze waarop politiezorg moet worden verzekerd en over 
de missie en de waarden van alle politiediensten. Het nog officieel te onderschrijven 
concept van de “excellente politiezorg” is een aanzet voor het meer geïntegreerd be-
naderen van community policing, informatiegestuurde politiezorg en organisatieont-
wikkeling. Er blijven inspanningen nodig om deze integratie verder door te zetten en 
vermoedelijk is een meerjaren rijpingsproces noodzakelijk om dit te bereiken. Vooral 
de gedeconcentreerde diensten van de federale politie moeten op basis van de nu in-
gezette beweging, een grote inspanning doen om alle aspecten van de gemeenschaps-
gerichte politiezorg in hun dagelijkse werking te borgen.

In het wetenschappelijke milieu (Bruggeman & Ponsaers, 2009) bestaat er voorlopig 
weinig eensgezindheid over de plaats die het managementsdenken dient te krijgen in 
de ontwikkeling van een dergelijke geïntegreerde visie (Easton, 2008). Sommigen zijn 
de mening toegedaan dat visie-ontwikkeling beter niet meteen doorvertaald wordt 
naar organisatieprincipes en eerder waardengebonden dient te blijven (De Kimpe, 
2006).

4.2.4.  Politiecapaciteit, HRM en cultuur

De globale kadersterkte lijkt in zijn totaliteit voldoende om op een aanvaardbaar ni-
veau de huidige taken uit te voeren. De capaciteit is bij de lokale politie (zeker als we 
de operationele krachten en het administratief en logistiek personeel samen nemen) 
gegroeid, ook al werden meteen een aantal gemeentelijke ondersteuningstaken ten 
behoeve van de politie nu in eigen beheer overgenomen.

De capaciteit binnen de federale politie komt nu meer en meer onder druk, vooral wat 
de algemene reserve, de gespecialiseerde eenheden (zoals de Directie van de Speci-
ale Eenheden, CGSU) en de sterkte van de gedeconcentreerde diensten betreft. Ook 
voor andere componenten van de federale politie wordt meer capaciteit gevraagd. 

16 Devis, E., Maesschalck, J. en Hutsebaut, F. (KULeuven), Implementatiestrategieën voor de deontolo-
gische code van de politiediensten: een toolbox voor een modern integriteitsbeleid. Brussel: FOD Binnen-
landse Zaken. Algemene Directie Veiligheid en Preventie. Zie : http://www.besafe.be/publicati-
ons/1207317102.pdf
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Het probleem is dan uiteraard, wie die capaciteit moet leveren in een systeem van 
communicerende vaten. De Federale Politieraad vindt dat dit in eerste instantie moet 
opgelost worden door interne initiatieven binnen de federale politie en in tweede in-
stantie door het op peil brengen van de feitelijke sterkte van de federale politie tot op 
het niveau van de toegestane kadersterkte. Ook moet de verdeling van de beschikbare 
capaciteit over de verschillende onderdelen van de politie, in samenhang met een de-
gelijk deficitbeheer, bewaakt en waar nodig bijgestuurd worden.

De kwaliteit, het enthousiasme en het professionalisme zijn er, mede dank zij een 
schaalvergroting bij vele onderdelen van de politie over het algemeen op vooruitge-
gaan.

De kwaliteitsverbetering van het personeel moet ook ondersteund worden door het 
dringend samen brengen en verder professionaliseren van de diensten selectie, rekru-
tering en opleiding, alsook het optimaliseren van de opleidingen. In elke politiedienst 
moet er over gewaakt worden dat het personeel qua leeftijd, ervaring, kennis, vaar-
digheden, cultuur en fysieke conditie evenwichtig over de verschillende onderdelen 
van elke eenheid gespreid worden. Het verbeteren van de cultuur (dienstbaarheid) bij 
individuele politiemensen en bij bepaalde (federale) politiediensten blijven een aan-
dachtpunt.

In wetenschappelijke kringen werd al bij herhaling gewezen op het belang van de 
politieopleiding als veranderingsfactor (Ponsaers et al., 2007). Het Centrum voor Poli-
tiestudies wijdde er een indringende studiedag aan in 2008, waarbij verwezen wordt 
naar de academisering van bepaalde segmenten van deze opleiding in het Bologna-
traject. Het tijdschrift Orde van de Dag wijdde er een volledig themanummer aan in 
de naaste toekomst. Nochtans dienen zich hier nog een aantal zaken uit te klaren, 
waaromtrent in wetenschappelijke kring nogal wat discussie over bestaat (Ponsaers, 
2009). Het mag op het debet van de federale politie geschreven worden dat de leiding 
de moed heeft opgebracht om een intern veranderingsproject op te zetten, in samen-
spraak met het academisch milieu. Politieonderzoekers wachten hier het eerste over-
leg ter zake met vertrouwen af.

4.2.5.  De politiestructuur

Het bestel omvat 196 zeer uiteenlopende zones. Deel daarvan is volgens velen te klein. 
Kleine politiezones hebben moeite om de gewenste uniforme kwaliteit en breedte van 
de politiezorg te leveren. Toch is er voorlopig weinig animo voor gedwongen fusie 
van zones, die aan de ingewikkelde en kwetsbare relaties tussen lokale en federale 
politie zouden kunnen raken. Volgens de federale politieraad moeten schaalcorrecties 
van de lokale politie beperkt blijven tot het ondersteunen van die zones die op vrijwil-
lige basis naar schaalvergroting streven. Bij de federale politie kan, bij verdere interne 
herstructureringen, nog verder gestreefd worden naar eenvoud en rationaliseren.

Aan deze problematiek heeft ook het wetenschappelijke milieu bij herhaling bijgedra-
gen, niet zelden overigens op vraag van de politieoverheden zelf (Vander Beken et 
al., 2003; Vandevoorde et al., 2003). Naast het feit dat ook hier opnieuw een manifest 
ondergebruik dient vastgesteld van de onderzoeksresultaten, valt het precies in deze 
materie op dat beleidsmakers eerder geneigd zijn deze capaciteitsproblematiek te “re-
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gelen” middels politieke negociatie dan dat zij dit wensen te doen op basis van objec-
tiveerbare criteria. De mislukking van de herziening van de zgn. “Minimale Norm” is 
hiervan een voorbeeld bij uitstek. De federale overheid slaagde er bij herhaling niet in 
een wetenschappelijke onderzoeksploeg te vinden die bereid was om al te gebonden 
deze opdracht te aanvaarden.

4.2.6.  Statuut

Bij de gelijkschakeling van de verschillende oorspronkelijke statuten werd rekening 
gehouden met een aanvaardbare meerkost. Deze aanvaardbare meerkost werd verre-
kend in de verschillende federale dotaties. De federale politieraad is van oordeel dat, 
naast een aantal dringende statuutaanpassingen, op langere termijn gestreefd moet 
worden naar het uitwerken van een modern personeelsstatuut. Het tuchtstatuut moet 
vereenvoudigd worden en initiatieven zijn nodig om de nodige kennis bij en onder-
steuning aan de tuchtoverheden te verbeteren.

4.2.7.  Financiën, logistiek en ICT

De Federale Politieraad waarschuwt er voor dat de federale regering, om budgettai-
re redenen, de federale politie niet stiefmoederlijk mag blijven behandelen, noch de 
dotatie aan de lokale politie mag terugschroeven. Indien de federale politie over vol-
doende middelen beschikt, kan de kwantiteit en de kwaliteit van de dienstverlening 
op peil gehouden worden en waar nodig toenemen en dit tot tevredenheid van de 
dienstafnemers. Dat zou het politiebestel ontwrichten. De lokale overheden signale-
ren problemen in verband met de financiering van de lokale politie, maar deze zijn 
niet van aard dat een interventie van de federale overheid noodzakelijk is. Er moet 
dringend een wettelijk verankerd financieringsmechanisme komen voor de lokale po-
litie.

De federale politieraad is van oordeel dat de politiediensten goed zijn uitgerust, de 
logistiek is op vele plaatsen verbeterd, behalve wat de huisvesting van bepaalde com-
ponenten van de federale politie betreft. Betreffende radiocommunicatie moet de “As-
trid-logica” bewaard worden en de kwaliteit ervan moet systematisch geëvalueerd en 
waar nodig bijgestuurd worden. Binnen de werking van de CIC worden specifieke ini-
tiatieven ontwikkeld die continu onder de aandacht moeten blijven, in het bijzonder 
door het behoud van het evenwicht van de efficiëntie en effectiviteit van de werking 
van de CIC enerzijds en van de nuttige beleidsvrijheid voor de zones anderzijds.

ICT blijft een zorgenkind en er is dringend nood aan een duidelijke en gedragen stra-
tegie om het opwaarderen, meer klantgericht maken en beter integreren van de ICT-
toepassingen ten behoeve van de federale en van de lokale politie sneller te kunnen 
realiseren en meer klantgericht te maken.

Politiewetenschappers wijzen er in deze context op dat in deze laatste context onder-
zoek is doorgevoerd, dat (alweer?) ondermaats gebruikt werd (De Pauw et al., 2006). 
Indien de politie bereid is om te komen tot een gedeelde kennisinfrastructuur met 
het wetenschappelijke milieu, dient hiertoe de bereidheid te bestaan en een minimale 
openheid te worden gegarandeerd.
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4.2.8.  Bureaucratie

De federale politieraad dringt erop aan dat nog een grote inspanning zou worden 
geleverd om zo efficiënt mogelijk te werken: voortdurende waakzaamheid om bu-
reaucratie tegen te gaan; procedures en werkmethodes zo efficiënt mogelijk maken, 
indien nodig door wijziging van wetgeving of reglementering; de planlast en rap-
porteringlast zo beknopt en doeltreffend mogelijk organiseren. Dit alles zou zowel 
moeten gelden voor opdrachten van het bestuurlijke als van het gerechtelijke niveau. 
Een overdreven bureaucratie staat trouwens haaks op het streven naar excellente po-
litiezorg. Vele bedrijfsprocessen binnen de politie zijn aan een grondige evaluatie en 
bijsturing toe.

4.2.9.  Geïntegreerde werking

Ook bestaan er samenwerkingsproblemen, zo stelt de federale politieraad vast. In eer-
ste instantie tussen de zones, hoewel dit beter verloopt. Samenwerking tussen lokale 
en federale politie is en blijft kwetsbaar. De functionele relaties tussen beide onder-
delen van de geïntegreerde politie zijn niet of nauwelijks in de wet vastgelegd. Ze 
moeten vooral in de praktijk – en door het functioneren van Dirco en Dirjud vorm 
krijgen.

Tussen de componenten van de geïntegreerde politie is er een redelijk goede wis-
selwerking en is de informatiedoorstroming sterk verbeterd, mede ook door de sa-
menwerking binnen het arrondissementeel informatiekruispunt. Zowel de federale 
als de lokale politie moeten volwaardig de arrondissementele informatiekruispunten 
(AIK’s) ondersteunen. De gedeconcentreerde eenheden van de federale politie moe-
ten zich beter integreren in het politielandschap in het gebied waar ze actief zijn. Het 
meer geïnstitutionaliseerde overleg tussen de lokale en de federale politie moet meer 
garant staan voor een gegarandeerde wederzijdse steun tussen de verschillende po-
litiediensten.

Opnieuw dient hier vastgesteld dat het wetenschappelijke milieu betreffende deze 
thema’s onderzoek afleverde, zowel over de interzonale samenwerking (Ponsaers & 
Vandevoorde, 2002), als over de informatiehuishouding (Vynckier et al., 2009). Het 
mag opmerkelijk genoemd worden dat ook deze inspanningen ondermaats werden 
benut.

4.2.10.  Recherche

Door de samenvoeging van de politiediensten zijn de federale en de lokale recherche-
diensten versterkt en efficiënter geworden. Het recherchemanagement is een goed be-
leidsinstrument en verdient meer aandacht. Het bewaken en waar nodig bijsturen van 
de gespecialiseerde onderzoekscapaciteit (financieel, CCU, wetenschappelijke politie) 
moet door iedereen voluit ondersteund worden. Er dient een soepele en efficiënte op-
lossing gevonden te worden om de operationele capaciteit betreffende terrorisme ter 
beschikking te stellen van het federale parket, zoniet zullen meer fundamentele beslis-
singen onvermijdelijk worden.
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Het zeldzame wetenschappelijke onderzoek dat kon (mocht) uitgevoerd worden in de 
schoot van de federale politie had precies betrekking op recherchemanagement17. Dit 
onderzoek heeft o.i. waardevolle inzichten en aanbevelingen opgeleverd. De vraag 
rijst meteen waarom deze niet tot op een zekere hoogte ingang hebben gevonden.

4.2.11.  Wijkpolitie

De wijkpolitie is in de meeste zones goed uitgebouwd, maar blijft op vele plaatsen 
een zorg. Het aantal wijkinspecteurs is in heel wat gevallen onvoldoende. De kwali-
teit van de wijkwerking moet in heel wat zones nog verbeteren maar wordt ook gehy-
pothekeerd door de grote verscheidenheid aan uitvoerende opdrachten en haar aan-
wending als algemene reserve voor de uitvoering van andere basisfunctionaliteiten, 
zo stelt de federale politieraad.

Vanuit wetenschappelijke hoek werd bij herhaling op deze problematiek gewezen. 
Het verdient aanbeveling precies deze basispolitiefunctie van naderbij te (laten) on-
derzoeken. Het blijft een functie waarvan iedereen overtuigd is dat zij het meest tege-
moetkomt aan de COP-visie, doch onvoldoende wordt omgeven met kwaliteitszorg, 
reële gevalideerde gedragsmodaliteiten en positieve prikkels tot het verschaffen van 
dienstverlening.

4.2.12.  Handhaven van de openbare orde

Het verder optimaliseren van het handhaven van de openbare orde en van het inrich-
ten van een op te roepen (HyCap) eigen meercapaciteit van de nationale reserve bij 
de federale politie moet continu gemonitored worden, zo stelt de federale politieraad. 
Verwacht wordt dat als gevolg van de huidige sociale toestand en de door de politie-
diensten gevolgde strategie van het genegotieerde beheer van de openbare ruimte, de 
politie in staat is om de meeste gebeurtenissen op een adequate wijze af te handelen. 
Binnen de federale politie moeten maatregelen genomen worden om uitzonderlijk en 
in ernstige crisissituaties met eigen middelen een versterkte reserve samen te stellen. 
De vrees bestaat (en hierover moet de overheid beslissen) dat de huidige inzetmoge-
lijkheden onvoldoende zijn om in alle omstandigheden volwaardig te reageren op 
onverwachte en onvoorziene buitengewone crisissituaties. Ook zijn inspanningen no-
dig voor het rationaliseren en professionaliseren van de vele beveiligings- en bescher-
mingsopdrachten.

4.2.13.  Verkeer

Er is ook nood aan het opvoeren van de inspanningen betreffende de verkeersveilig-
heid, het verder uitwerken van de zevende basisfunctie “verkeer” in elke politiedienst 
en het (her)oprichten van een actiecentrum “verkeer” bij de federale politie. Het aan-
tal controles die door alle regeringen in België samen zijn vooropgesteld in de Staten-
Generaal voor de verkeersveiligheid worden wellicht gehaald voor snelheidscontro-
les maar helemaal niet voor andere controles. Vooral ook op de autowegen zouden, 
wat het handhaven van de verkeersveiligheid betreft de inspanningen (preventief en 
repressief) op Europees peil moeten gebracht worden.

17 Van Hees, G., et al., op. cit.
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In dit kader moet het wetenschappelijke milieu vaststellen dat een grote schare aan 
onderzoekers belangloos werd ingeschakeld in voorbereiden van het rapport van de 
Staten-Generaal18, terwijl de realisatie van de brede scala aan aanbevelingen slechts 
schoorvoetend en aarzelend wordt gerealiseerd.

4.2.14.  Grenscontrole en internationale samenwerking

De grenscontroles moeten waar nodig versterkt worden, met bijzondere aandacht 
voor de luchthaven- en de zeevaartpolitie. De operationele internationale samenwer-
king door de lokale en de federale diensten verdient bijzondere aandacht, vooral in 
het raam van de komende belangrijke ontwikkelingen op Europees niveau.

4.2.15.  Inspectie- en controlediensten

Ook de federale politie moet het interne toezicht volwaardig inrichten. Er is een drin-
gende behoefte aan het structureel meer afgestemd en zo mogelijke complementair 
laten functioneren van de verschillende controlediensten. Hier zijn dus regelgevende 
initiatieven nodig.

4.3. Nood aan een lange termijn visie

Er ontbreekt een toekomstgerichte door de overheid gedragen lange termijn politievi-
sie die de actuele plannen (NVP en ZVP) overstijgt en die als kapstok zou kunnen die-
nen voor alle toekomstige initiatieven. Bovendien moet de politie mee veranderen met 
de samenleving: daarom is anticiperend en toekomstgericht denken noodzakelijk. Ba-
sis voor een dergelijke lange termijnvisie is het concept “excellente politiezorg”, zo 
stelt de federale politieraad.

Niettemin wordt hierbij de opmerking gemaakt dat er wellicht verschillende visies 
bestaan in verband met de toekomst van de politie, niet alleen bij de verschillende 
politieke families, maar ook bij andere geledingen van de maatschappij, bij de weten-
schappers en bij de politie zelf. Het is dan ook aangewezen om vrij vlug een debat te 
organiseren waarin lange termijn strategische thema’s aan bod komen zoals: de ver-
wachte en gewenste evolutie in politiecapaciteit en -financiën, de balans tussen pu-
blieke/private veiligheidsdiensten, de balans privacy/veiligheid in het nastreven van 
een vredevolle samenleving, technologisch georiënteerde en/of “bemenste politie”, 
de verhouding uniform- en recherchediensten, COP in verhouding tot een eventueel 
terugvallen op de kerntaken van de politie en de internationale positionering van de 
Belgische politie.

In deze context wordt er vanuit wetenschappelijke hoek (Bruggeman & Ponsaers, 
2009) aan herinnerd dat de COP-visietekst slechts tot stand kon komen dankzij een 
vruchtbare samenwerking tussen het politiebeleidsniveau en wetenschappers. Een 
(toekomst)visie die niet wetenschappelijk geschraagd wordt door empirische vast-
stellingen en resultaten dreigt immers slechts over een principieel en/of pragmatisch 

18 Rapport van de stuurgroep aan de Staten-generaal, “Voor een betere opvang en begeleiding van 
verkeersslachtoffers”, Brussel, 16 februari 2007, 132 p.

 zie : http://www.wvc.vlaanderen.be/welzijnenjustitie/slachtofferhulp/RapportSGverkeers-
slachtoffers.pdf
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draagvlak te beschikken, doch weinig of niet gedragen te worden door wetenschap-
pelijke vaststellingen. Indien men wenst te komen tot een dergelijke visieontwikke-
ling zal het nodig zijn flexibele formules te vinden om deze wederzijdse synergie tot 
stand te brengen.

4.4. Naar een meer geïntegreerde beleidscyclus

Dit alles zou moeten ingebed worden in een globale en geïntegreerde planning-, uit-
voering- en evaluatiecyclus, geschraagd op de nu geldende vierjarenbenadering. Hier-
bij ontbreekt één jaarlijks momentum om de werking van de politie te evalueren. Het 
publiek maken van de politiejaarverslagen zou chronologisch beter kunnen worden 
afgestemd met de verslagen van het Comité P, de AIG en bijzondere verslagen, zodat 
zonder te raken aan de specifieke verantwoordelijkheden van eenieder een jaarlijks 
gezamenlijk reflectie- en oriëntatiemoment wordt ingebouwd in de beleidscyclus.

Naast de jaarlijkse bijsturingen en de evaluaties gekoppeld aan de vierjaren beleids-
cycli is het aangewezen om een “grote” evaluatie zoals deze om de tien jaren door te 
voeren, tenzij er bijzondere redenen zijn om tussentijdse evaluaties van dien aard te 
organiseren.

Vanuit wetenschappelijke hoek (Bruggeman & Ponsaers, 2009) bestaat de zorg dat een 
dergelijke “grote” evaluatieoefening dient gepaard te gaan met solide en krachtige 
onderzoeksinstrumenten, welke slechts over een langere termijn kunnen ontwikkeld, 
getest en gevalideerd worden. Dat betekent dat, indien men dit wenst, deze oefening 
slechts zal mogelijk zijn als van nu af middelen worden vrijgemaakt om in dit weten-
schappelijke instrumentarium te voorzien.

5. Nabeschouwingen

Er ligt dus nu een evaluatierapport voor dan nog heel wat aandacht zal krijgen, zowel 
in het parlement, bij de overheden als bij de wetenschappers die de werking van de 
politie binnen hun aandachtsveld hebben.

Algemeen kan nu al geconcludeerd worden dat de evaluatie over het algemeen goed 
ontvangen werd. Wel vinden sommigen dat de algemene teneur te lovend is en dat 
te weinig indringend op een aantal problemen wordt ingegaan. Anderen vinden dan 
weer dat sommige kritieken (vb opleiding, Astrid ..) te zwaar zijn aangedikt. Opval-
lend scherp was de inbreng door de syndicaten bij de discussie in de parlementaire 
commissie, syndicaten die door de federale politieraad werden gehoord, maar die 
blijkbaar hun inbreng niet voldoende terugvinden in het evaluatierapport19.

Alleszins was de hervorming van de politiediensten een dure operatie. De politiemen-
sen worden in vergelijking met het buitenland goed betaald. Over het algemeen zijn 
er voldoende politiemensen, op voorwaarde dat het personeelsdeficit niet leidt tot een 
ontoelaatbare scheefgroei. Men mag dus verwachten dat men beschikt over gemoti-
veerde, wel opgeleide en hardwerkende politiemensen die zich kunnen bedienen van 
een modern arsenaal aan middelen.

19 Zie interviews met PH. Van Hamme en J. Schonkeren in, Politiejournal, 2009, nr. 7, p.18 en 19
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Maar de nood aan verbeteren blijft groot en, hoewel de algemene beoordeling positief 
is, blijkt er uit deze evaluatie op heel wat punten toch een grote bezorgdheid. Het is 
dus niet verwonderlijk dat de minister van Binnenlandse zaken, in samenspraak met 
de minister van Justitie, vrij vlug een aantal prioriteiten voor verbeteringsacties heb-
ben vastgelegd, zijnde:

• optimalisatie van de vorming;
• herwaardering van de wijkwerking (nabijheidpolitie);
• herziening van het tuchtstatuut;
• ontwikkeling van een visie op lange termijn;
• een betere integratie van de werking van de gedeconcentreerde diensten van de fe-

derale politie met de lokale politie;
• rationalisering en gebruiksvriendelijkheid van het ICT;
• financiering van de lokale politie;
• uitoefening van de politieopdrachten in de strafinrichtingen;
• beheer van informatie;
• doelmatigheid en goede werking van de CIC;
• vorming en versterking van de algemene reserve;
• de internationale samenwerking.

Er zijn ondertussen al heel wat initiatieven genomen die in het verlengde liggen van 
de conclusies en de aanbevelingen uit het evaluatierapport.

Zo werd gestart met een project “de lerende organisatie” met als doel het politieon-
derwijs te verbeteren en meer te laten aansluiten op het reguliere onderwijs, werkt de 
federale politie aan een aantal initiatieven ter uitvoering van bovenvermelde prioritei-
tenlijst (voor zover deze tot de bevoegdheid van de federale politie behoren) en heeft 
de vaste commissie van de lokale politie zich gebogen over een voorstel tot verbete-
ring van de wijkwerking.

Meer wetenschappelijke ondersteuning, vooral aan samenwerking met universitei-
ten en hogescholen, in eerste instantie daar waar het gaat om het uitbouwen van een 
vernieuwde politieopleiding, is nu meer dan gewenst. Het is zonder enige twijfel zo 
dat het ombouwen van de politieopleiding op een kwalitatief hoger niveau, in over-
eenstemming met de Bologna-standaarden, een moeilijke oefening wordt. Niet enkel 
omwille van het institutionele karakter dat aan deze oefening verbonden is, maar te-
vens aan de niet onproblematische verhouding tussen politiële pragmatiek en praktijk 
enerzijds en de academische vrijheid die universiteiten koesteren. Het is onze over-
tuiging dat de oprichting van een soort van “corporate university” voor de politie de 
slechtste optie is die hier kan gekozen worden. Het lijkt er veel op dat we slechts zul-
len verder raken in wederzijds respect voor elkaars eigenheden, en dat impliceert dat 
we wellicht zullen dienen te zoeken in samenwerkingsverbanden als allianties en as-
sociaties, zonder daarbij aan de bestaande structuren en doelstellingen te raken.

Verder is het wel overduidelijk dat er nood is aan een betere borging en transfer van 
het uitgevoerde en uit te voeren wetenschappelijk onderzoek naar de politiepraktijk. 
Al te veel onderzoek werd in het verleden ondermaats tot niet gebruikt. Ook is er een 
grote nood aan meer en kwalitatief hoogstaand wetenschappelijk onderzoek op stra-
tegische onderdelen. Het lijkt hier van belang een bevoorrecht forum te vinden waar-



Evaluatie 10 jaar politiehervorming: een nabeschouwing 

108 Maklu 

op deze functies van borging en transfer kan uitgebouwd worden. Het Centrum voor 
Politiestudies en het Centre d'Etudes sur la Police kunnen hiertoe een soliede basis 
vormen. Indien de overheid deze functie echter daadkrachtig invulling wil geven, kan 
dit het best door de verdere uitbouw en verdieping van het Academisch Platform van 
het CPS, de kwartaalreeks Cahiers Politiestudies en de studiedagen die in dit kader 
worden georganiseerd. De gebrekkige actuele financieringsstructuur van CPS en CEP 
laten echter niet toe invulling te geven aan deze ambitie. Borging en transfer vergen 
lange termijn denken en personele inzet, wat onvermijdelijk budgettaire consequen-
ties heeft.

Daarenboven is er grote nood aan de uitbouw van een meer semi-onafhankelijke in-
stantie (dus niet in de politie zelf) die de Veiligheidsmonitor en de wetenschappelijke 
exploitatie van beschikbare data (o.m. de geregistreerde criminaliteit) realiseert, met 
enige gezonde afstand van het apparaat zelf, zoals dat in Nederland het geval is in de 
schoot van het NSCR en het WODC en in de VK in het Home Office (Devroe & Pon-
saers, 2008). De actuele versnippering en de al te gevoelige en kwetsbare positie (van 
politieke discontinuïteit) van beleidsondersteunende diensten zowel binnen als bui-
ten de politie dient eindelijk te worden doorbroken.

De grote vraag blijft ook wat de duurzaamheid is van deze hervorming. Dit zal voorname-
lijk afhangen van het feit hoe en in welke mate deze verbeterpunten opgenomen worden. 
De aandacht- en verbeterpunten, moeten ofwel door de overheid (voorbeeld: circu-
laire ter bevestiging van het concept “excellente politiezorg), ofwel door de wetge-
ver (voorbeeld: financieringswet, nieuw statuut), ofwel door de politiediensten (voor-
beeld: overlegcomités federale en lokale politie) zelf en soms door al deze instanties 
gezamenlijk omgezet worden in concrete acties. Sommige daarvan kunnen op korte 
termijn, andere moeten op langere termijn (voorbeeld statuut) gerealiseerd worden. 
De vraag is in welke mate en hoe vlug de conclusies van dit evaluatierapport zullen 
leiden tot concrete acties.

Een vraag die momenteel niet echt te beantwoorden valt, blijft toch nog in hoeverre 
het Belgische politiebestel duurzaam zal blijken en voor hoe lang. De ervaring van de 
afgelopen jaren leert dat het bestel op een aantal punten een vooruitgang betekent. 
De komende debatten en wetenschappelijke discussies die ongetwijfeld zullen volgen 
kunnen bijdragen tot het evalueren van de uitkomst van deze evaluatie en de mate 
waarin de conclusies en de navolgende overheidsinitiatieven zullen volstaan om de 
politiehervorming zonder fundamentele herstructureringen te behouden en te verder 
te verankeren.

Een mooi voorbeeld voor discussiestof is de discussie rond de grootte van de zones. 
Daar waar de Federale Politieraad een behoorlijk behoudsgezinde positie inneemt 
zijn er heel wat rapporten en meningen die de structuur veel meer problematiseren. 
Tussen de zones onderling bestaan grote verschillen. Te kleine zones hebben moeite 
om een minimumniveau van politiezorg te garanderen en het al dan niet kwaliteits-
vol invullen van de basisfunctionaliteiten moet permanent worden opgevolgd. Hier-
bij staat de vraag centraal in welke mate de politiezones als gevolg van art. 3 WGP 
een “minimale dienst” kunnen verlenen die gelijkwaardig is over het hele grondge-
bied en wat dus het kritische minimum is. De vraag werd ook al vroeg gesteld of het 
niet beter was geweest om een twintigtal zones te creëren i.p.v. de 196 politiezones 
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(Goossens, 2001). Ook het Comité P is van mening dat het debat over de leefbaarheid 
van de kleine zones niet mag blijven ontweken worden20. Bestuurlijk zouden grotere 
zones een verarming zijn, maar operationeel zou dat tot verbetering kunnen leiden. 
Maar over het hoe en de wenselijkheid van een eventuele ingreep in de grootte van de 
zones blijven de meningen dus verdeeld (Collier et al., 2005). In deze discussie leven 
er blijkbaar twee uiteenlopende visies: een “bedrijfseconomische” visie en een meer 
“kwaliteitsgerichte” visie.

Alleszins lijkt het ons dat de indeling in zes politiezones van de Brusselse agglome-
ratie een recht te zetten anomalie is, welke wellicht dient aanleiding te geven tot een 
soort van “Brussels Metropolitan Police”, in navolging van het Londense voorbeeld, 
gespreid over het volledige territorium van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (Van 
Outrive, 2002).

Het Rekenhof heeft ook getracht om de kritische grootte van de politiezones te evalu-
eren21 en bevestigt dat de discussie rond de grootte van de politiezones ondertussen 
deels ingehaald werd door de dynamiek van de interzonale (laterale) politiesamen-
werking 22. In de praktijk overstijgen de protocollen en afspraken het lokale niveau en 
worden ook eenheden van de federale politie hierbij betrokken. Er zijn nu veel zones 
die hun problemen oplossen op basis van samenwerkingsakkoorden tussen de zones. 
In deze context is het wellicht van belang verder invulling te geven aan de notie “po-
litiezorgregio’s”. Er moet immers gegarandeerd worden dat de inwoners van zowel 
landelijke als stedelijke woongebieden kunnen genieten van een gelijkwaardige poli-
tieservice.

Ook moet elke politiezone een minimale operationele, administratieve en logistieke 
personeelssterkte hebben, die afhangt van het duurzaam aanvaarden van voor iedere 
zone gelijkaardige specifieke kenmerken. Parameters om de schaalgrootte van de zo-
nes te bepalen zouden dus moeten gebaseerd worden op de kleinst mogelijke werk-
bare schaalgrootte23. Het vrijwillig laten fusioneren van politiezones wordt nu aange-
moedigd en de meeste geïnterviewden vinden dat een fusie van zones niet mag op-
gelegd worden. De zones die vrijwillig willen integreren moeten dus zeker geholpen 
worden om dat succesvol te doen.

Er zou ook ernstig moeten nagedacht worden over “veiligheidszones” met een “vei-
ligheidsraad” en een “veiligheidscollege” bevoegd voor de lokale politie, brandweer, 
preventiediensten en in voorkomend geval gemeenschapswachten. Dit zou leiden tot 
meer samenhang en kostenbesparend werken. Waarom hier ook niet meteen denken 
aan de integratie van verwijs- en aanloopantennes naar de welzijnszorg, de hulpver-
lening, de mediëring en het stedelijke bestuur? In dit kader is de gedachte van boven-

20 Verslag van het Comité P ivm de laterale steun tussen, de politiezones en de rol van de Dirco, 
2008

21 Rekenhof, Het waarborgen van een minimale dienstverlening betreffende basispolitiezorg, Ver-
slag van het Rekenhof en de Kamer van Volksvertegenwoordigers, Brussel, juni 2004.

22 Tweede evaluatieverslag van de commissie ter begeleiding van de politiehervorming op lokaal 
niveau, 60.

23 Voorbeeld: in staat zijn om minimum drie permanente interventieploegen op de been te houden, 
minimaal één wijkagent per 4000 inwoners, minimaal x personeelsleden per functie … De optel-
som van de zeven basisfuncties geeft dan de minimale grootte van een korps en vervolgens een 
basis voor bepalen van de grootte van een poltiezone.
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lokale “veiligheidshuizen”, zoals deze in Nederland ontstaan, waar mensen uit ver-
schillende diensten onder één dak worden ondergebracht, een stimulerende gedachte. 
Misschien moeten we de gedachte durven loslaten dat al deze diensten dienen te wer-
ken op één en dezelfde schaal, en moet het samenbrengen van een grote diversiteit 
aan actoren toelaten om de integrale veiligheidsgedachte meer indringend, en functi-
oneel invulling te geven (Bruggeman & Ponsaers, 2009).
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Tien jaar politiehervorming:  
een proeve tot evaluatie van de evaluatie

Brice De Ruyver1

1. Enkele voorafgaandelijke opmerkingen

De evaluatie van de federale politieraad is er gekomen op vraag van de Minister van 
Binnenlandse Zaken, exact tien jaar na het afsluiten van het Octopusakkoord (juni 
1998 – juni 2008). Ook al startte de geïntegreerde politie pas later op – 1 januari 2001 
voor de federale component, 1 januari 2002 voor de lokale politie – toch is het goed 
om 10 jaar na de beslissing tot de grootste hervorming in het Belgisch politieland-
schap ooit, terug te blikken en vooral een toekomstgerichte, eerlijke status questionis 
te maken.

Men heeft die opdracht toevertrouwd aan de federale politieraad wat een meer dan 
terechte keuze is geweest. Zoals de Minister van Binnenlandse Zaken in zijn opdracht-
brief aan de federale politie aangaf: “De federale politieraad die, naast de politiedien-
sten, alle actoren verenigt die de politie aansturen, is de aangewezen instantie om 
zulke evaluatie te maken”.

De focus was de politiehervorming en niet de instanties en diensten die in interactie 
staan tot de politiediensten. Nochtans bepalen bv. de bestuurlijke en gerechtelijke ge-
zagsoverheden de prioriteiten in het politielandschap en zijn ze determinerend voor 
de vrijheid van handelen van een gezagsafhankelijke organisatie als de politie. We 
mogen niet vergeten dat het juist een van de grote doelstellingen van de Octopusher-
vorming was om de gezagsafhankelijkheid van de politie ten aanzien van de bestuur-
lijke en gerechtelijke overheden te beklemtonen en, tezelfdertijd, deze overheden sterk 
bij de werking van de politiediensten te betrekken (het concept van de “driehoek” zo-
als dat in Nederland al veel vroeger is geïnstitutionaliseerd en zijn meerwaarde heeft 
bewezen). Niemand zal echter ontkennen dat de gezagsoverheden cruciaal zijn bij de 
organisatie en de werking van een politieorganisatie. We zullen op dit punt later te-
rugkeren want we vinden het moeilijk om de politiehervorming te evalueren zonder 
de gezagsoverheden in deze evaluatie te betrekken.

We begrijpen echter dat het niet eenvoudig was voor de federale politieraad om het-
zelfde te doen. Gegeven de samenstelling van de federale politieraad met vertegen-
woordigers van de Ministers Van Binnenlandse Zaken en Justitie, van de burgemees-
ters en de Raad van de procureurs des Konings, lag zoiets bijzonder delicaat. Deze 
onmiskenbare handicap neemt niet weg dat de federale politieraad veruit het meest 
aangewezen was om deze evaluatie uit te voeren. Andere instanties kwamen, om di-
verse redenen, veel minder in aanmerking. De algemene inspectie (AIG) mist de no-
dige onafhankelijkheid t.a.v. de voogdijministers, en is eigenlijk niet omkaderd om 

1 Hoogleraar Universiteit Gent, Faculteit Rechtsgeleerdheid, Vakgroep Strafrecht & Criminologie.
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een grootschalige evaluatie te maken die ook ingaat op de beleidsmatige dimensie van 
een grootschalige hervorming als deze. Het Comité P is vooral vertrouwd met the-
matische verslagen. De Begeleidingscommissie van de politiehervorming op lokaal 
niveau was al helemaal niet aangewezen, wegens haar samenstelling, de focus op het 
lokaal niveau en haar finaliteit (het inventariseren van knelpunten in de hervorming, 
het formuleren van aanbevelingen en het maken van vooruitgangsrapporten). Een ad 
hoc commissie had dan weer het nadeel dat de continuïteit in de opvolging van voor-
stellen en aanbevelingen niet kon worden verzekerd. Dit ligt nu anders voor de fede-
rale politieraad. Hoe men het draait of keert, dit adviserend en beleidsondersteunend 
orgaan staat nu voor de dwingende taak de eigen voorstellen mee te bewaken, wat de 
kans vergroot dat er effectief iets mee gebeurt.

De samenstelling van de federale politieraad – met alle kernactoren rond de tafel – is 
een sterktepunt maar kan, als het even tegenzit, ook een ernstige handicap zijn. Alle 
actoren moeten bereid zijn voluit de consequenties van de analyses en voorstellen te 
dragen. En, helaas, volstaat de bereidheid niet altijd, maar is het ook een kwestie van 
“kunnen”. Dit is zeker het geval voor de justitieactoren die de afgelopen tien jaar, naar 
best vermogen, de dynamieken in het politielandschap hebben opgevolgd maar, te-
zelfdertijd, hebben meegemaakt dat de justitieketen niet bij machte is geweest om te 
volgen. De problemen op het niveau van de strafuitvoering en, in mindere mate, op 
het niveau van de straftoemeting, hebben er voor gezorgd dat het globale plaatje van 
het veiligheidsbeleid veel minder fraai oogt dan het onderdeel “politiehervorming”. 
De strafrechtsketen vormt nu eenmaal een eenheid en is een cruciaal onderdeel van 
het geïntegreerd en integraal veiligheidsbeleid, waar dit land – terecht – voor geko-
zen heeft. De Octopushervorming van 1998 was een totaalpakket waar het luik “jus-
titie” even essentieel was en is als het luik “politie”. Politici hebben er onderhand een 
gewoonte van gemaakt om het alleen te hebben over het politieluik. De actoren van 
politie en justitie mogen niet in die val trappen en mogen de “twee-eenheid” van de 
Octopushervorming niet loslaten.

De structuur van het evaluatierapport “camoufleert” deze en andere pijnpunten waar 
we verder op terug keren. Het is een gelukkige zaak dat de federale politieraad, bij de 
opbouw van de evaluatie, de blik naar de toekomst heeft gewend en de beschrijving 
van de historiek van de politiehervorming aan anderen overlaat. Misschien hadden 
bepaalde analyses en aanbevelingen wat scherper gemogen, zeker in het licht van de 
politieke keuzes die zich, voor bepaalde onderdelen, zeker opdringen.

2. Het algemeen concept van de politiehervorming: goed maar de 
invulling kan beter

De federale politieraad laat zich in het evaluatierapport bijzonder positief uit over het 
concept van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus: het federale en 
het lokale niveau.

De belangrijkste vaststelling is dat deze structurering van de Belgische politiedien-
sten de mogelijkheid biedt van een kwalitatieve, efficiënte en democratische politie-
zorg. Dit was natuurlijk het uitgangspunt en de doelstelling van zowel de commissie 
“Dutroux” als van de Octopushervorming. Het is echter zonder meer een opsteker 
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dat de federale politieraad, na een evaluatie van pakweg 6 jaar werking van de struc-
tuur, tot de conclusie komt dat dit concept alles in zich heeft om een kwalitatief hoog-
staande politiezorg te realiseren die in overeenstemming is met de rechtsstatelijke en 
filosofische uitgangspunten: gezagsafhankelijk, democratisch, intern en extern gecon-
troleerd, gemeenschapsgericht, informatiegestuurd en werkend met kwaliteitsvolle 
processen. Het onderzoek van de federale politieraad toont aan dat zowel de federale 
als de lokale component zich zien als deel uitmakend van één geïntegreerde politie. 
De samenspraak en de overlegcultuur tussen het federale en het lokale niveau is er 
in de loop der jaren alleen maar op vooruit gegaan. Het Octopusmodel is een concept 
dat uitgaat van overleg, om op die manier tot een consensus tussen de actoren te ko-
men. Men mag dit niet voorstellen als het “palavermodel” want er is voor elke over-
legstructuur ook een besluitvormingsmechanisme voorzien.

De federale politieraad komt tot de conclusie dat er voldoende democratische aanstu-
ring en verantwoording aanwezig is. Het eerste is de logische pendant van de gezags-
afhankelijkheid. De bestuurlijke en gerechtelijke gezagsoverheden moeten hun stu-
rende rol, die ze met de Octopushervorming toegeschoven hebben gekregen, ter harte 
nemen en blijkbaar lukt dit ook. De verantwoordingsplicht is niet alleen een essenti-
eel onderdeel van de gemeenschapsgerichte politiezorg, het hangt ook samen met de 
verantwoordelijkheid die men draagt in overeenstemming met de bevoegdheden die 
men heeft gekregen, stuk voor stuk principes die essentieel zijn voor een democrati-
sche en rechtsstatelijke politiezorg.

De federale politieraad merkt op dat het in het huidig politielandschap draait rond het 
zoeken en vinden van evenwichten. Dit is logisch voor een concept dat uitgaat van 
overleg en consensus, niet alleen tussen de politieactoren onderling maar ook tussen 
de politiediensten en de gezagsoverheden, tussen de politie en externe partners en 
vooral – gegeven het concept van een gemeenschapsgerichte politiezorg – tussen de 
politie en de bevolking. Blijkbaar lukt het steeds beter om die evenwichten te vinden, 
want de gezagsoverheden zijn tevreden – zie de resultaten van de bevraging door de 
Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeenten – en ook de bevolking geeft bij elke 
nieuwe bevraging in het kader van de veiligheidsmonitor een hogere waardering aan 
de politie. Bij de afname van de laatste veiligheidsmonitor 2008-2009 gaven 89,2% 
van de bevraagde burgers aan dat de politie goed tot zeer goed werkt. In 2006 was 
dat maar 87,5% en in 2000 was dat 80%. 88% vindt bovendien dat de politiediensten 
professioneel werken. Ook de tevredenheid over de samenwerking tussen de poli-
tiediensten onderling, is toegenomen sedert de opstart van de geïntegreerde politie: 
van 67% in 2002 naar 75% in 2008. Het is niet alleen positief dat de politiediensten en 
de gezagsoverheden op dit punt een vooruitgang vaststellen, in een concept van ge-
meenschapsgerichte politiezorg is het even belangrijk dat de “cliënten” aanvoelen dat 
het de goede richting uitgaat met de samenwerking tussen de politiediensten – toch 
een van de grote pijnpunten voor de politiehervorming. Wat de lokale politie betreft, 
noteert men in 2008-2009, in de politiezones, een gemiddelde tevredenheid van 89,3%. 
Houding en gedrag scoren behoorlijk (74%) maar de aanwezigheid op straat (57%) 
blijft een aandachtspunt.

De Octopushervorming heeft het beleidsmatig denken in het veiligheidsbeleid, in het 
strafrechtelijk- en in het politiebeleid geïnstitutionaliseerd en duidelijke beleidsstruc-
turen in het leven geroepen. We weten wie operationeel bevoegd is voor wat: het fe-
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deraal veiligheidsbeleid wordt bepaald door de federale regering – voor bepaalde 
onderdelen in overleg met de gemeenschappen en gewesten – en vastgelegd in het 
federaal veiligheidsplan (2000) of in de federale kadernota integrale veiligheid (2004). 
Het is veelzeggend voor de dynamiek van de regeringen van de afgelopen drie jaar 
(Leterme I en II, Van Rompuy) dat men er vooralsnog niet in geslaagd is om een nieu-
we versie van de kadernota uit te werken. Men heeft in 2008 wel een nieuw nationaal 
veiligheidsplan – het beleidsplan van de federale politie – uitgewerkt. Blijkbaar is de 
dynamiek van de federale politieraad groter dan deze van de federale regering. Het 
heeft er wel toe geleid dat de logica van de beleidsstructuur die bij de Octopushervor-
ming werd uitgetekend – het strafrechtelijk beleid van de Minister van Justitie, in sa-
menspraak met het college van Procureurs-generaal en het nationaal veiligheidsplan, 
als afgeleiden van het federaal veiligheidsplan/de kadernota integrale veiligheid – 
niet langer wordt gerespecteerd. Misschien moet men deze ontwikkeling als sympto-
matisch beschouwen voor de ongelijke ontwikkeling die zich reeds jaren manifesteert 
in het politielandschap. We komen hier onmiddellijk op terug.

Op lokaal niveau vertaalt het zonaal veiligheidsplan de strafrechtelijke en bestuur-
lijke prioriteiten die het politiebeleid bepalen. De congruentie van het zonaal veilig-
heidsplan met dit nationaal veiligheidsplan wordt bewaakt door de ministers van 
Binnenlandse Zaken en Justitie die hun goedkeuring moeten verlenen aan elk zonaal 
veiligheidsplan. Dat wordt ook bevestigd in het rapport van de federale politieraad. 
Het grootste probleem is – zoals overal en altijd – hoe slaagt men er in van het veilig-
heidsplan een operationeel instrument te maken, of omgekeerd, hoe vermijdt men dat 
het veiligheidsplan ervaren wordt als een periodiek terugkerend, verplicht nummer 
zonder verdere betekenis voor het lokaal veiligheidsbeleid? De federale politieraad 
vindt dit – terecht – een prioritair aandachtspunt en pleit ervoor om de financiële- 
en de beleidscyclus aan elkaar te koppelen. De vaststelling dat er op het vlak van de 
operationalisering van de beleidsplannen nog vooruitgang kan en dient gemaakt te 
worden, belet niet dat de beleidsmatige structuur die de Octopushervorming heeft ge-
introduceerd, tot positieve dynamieken in het politielandschap heeft geleid. De drie-
hoek werkt, helaas alleen op lokaal vlak.

Op federaal niveau blijven de beide voogdijministers te ver afstaan van de werking 
van de federale politie. De beleidsmatige aansturing wordt naar de achtergrond ge-
drongen door de politiek gevoelige casuïstiek. De Minister van Binnenlandse Zaken 
voelt zich het meest betrokken. De opeenvolgende Ministers van Justitie die we sedert 
de Octopushervorming hebben gekend, stonden te ver af van de federale gerechtelijke 
politie. Deze vaststelling blijft verwondering wekken omdat de federale component 
van de gerechtelijke politie het instrument is waarmee de prioriteiten in het strafrech-
telijk beleid dienen gerealiseerd. De mindere betrokkenheid van de Ministers van Bin-
nenlandse Zaken en van Justitie bij de federale politie heeft er mee toe bijgedragen 
dat de beide componenten van de geïntegreerde politie zich kort na de opstart van de 
hervorming in ongelijke mate zijn gaan ontwikkelen. De lokale politie is vrij snel mee-
gezogen in een sterke dynamiek waar ook de lokale gezagsoverheden – burgemeester 
en procureur des Konings – een belangrijke rol hebben in gespeeld, niet in het minst 
door op hun beurt (de burgemeesters) de nodige middelenstroom te voorzien en het 
personeelsbestand van de zone uit te breiden. De federale politie heeft juist een omge-
keerde beweging gekend. De aansturing van de bestuurlijke en gerechtelijke gezags-
overheden is altijd veel minder geweest dan op lokaal niveau (cfr. supra). Dit heeft een 
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versterkend effect gehad op de houding van de toenmalige top van de federale politie 
die de eerste jaren zich eerder terughouden opstelde, ook intern de federale politie.

Bij de politiek verantwoordelijken voor de hervorming heerste aanvankelijk de over-
tuiging dat de federale politie, in hoofdzaak uitgebouwd vanuit de Rijkswacht, er 
stond. Men ondervond echter vrij snel dat de federale politie evenzeer kampte met 
een resem problemen. De audit van Pricewaterhouse Coopers in 2002, gevolgd door 
de evaluatie van de politietop en, nadien, de commissie Bruggeman, leverden een re-
sem structurele pijnpunten op die, jammer genoeg, niet worden gevolgd door maatre-
gelen tot verbetering van de toestand. De bevoegde voogdijministers drongen wel aan 
op een aantal initiatieven, maar daar bleef het bij. De toestand werd integendeel nog 
erger toen de federale politie, jaar na jaar, budgettaire beperkingen kreeg opgelegd. 
De koppeling van een aanhoudende afbouw van de middelen en van het personeel 
met de deficiënte structuur (teveel directies, teveel overhead, een sterk verticaal en 
horizontaal gesegmenteerde organisatie, een weinig sturende leiding) en werkproces-
sen (bureaucratie – o.a. 37% administratieve taken, gebrekkige informatisering en in-
formatiehuishouding), zorgde voor een op termijn onhoudbare financiële situatie en 
voor een organisatie met een gebrekkige slagkracht en een onvoldoende ondersteu-
ning van de lokale component van de geïntegreerde politie.

Andere pijnpunten die medio de jaren 2000 ook al werden blootgelegd, o.a. in de 
werkzaamheden van de Begeleidingscommissie voor de politiehervorming op lokaal 
niveau, zoals de rekrutering en selectie en de opleiding en bijscholing, blijven tot op 
de dag van vandaag onverminderd doorwerken (rapport Gent). We komen hier ver-
der op terug.

3. Het capaciteitsvraagstuk en wat er verband mee houdt

De conclusie van de federale politieraad dat het algemeen concept van de geïntegreer-
de politie goed zit, is niet in tegenspraak met de vaststelling dat de structuur van de 
federale maar ook van de lokale component voor verbetering vatbaar is. Wat het laat-
ste betreft kan men niet naast de vaststelling dat enkele tientallen politiezones te klein 
zijn om een volwaardige gemeenschapsgerichte politiezorg te verzekeren. De federale 
politie deelt die vaststelling, maar voegt er aan toe dat het geen optie is om een schaal-
vergroting op te leggen. De federale politieraad vindt zelfs dat men voorzichtig moet 
zijn met schaalcorrecties. Het Nederlands model van de politieregio’s leert hoe moei-
lijk het is om vanuit grootschalige regio’s een basispolitiezorg te verzekeren, a forti-
ori een gemeenschapgerichte basispolitiezorg. Voor een aantal kleine politiezones is 
schaalvergroting wenselijk maar dan wel op basis van een vrijwillige keuze.

Het capaciteitsvraagstuk stelt zich niet voor het geheel van de geïntegreerde politie. 
Door de inspanningen die op lokaal niveau sedert de opstart van de hervorming zijn 
geleverd, kan men stellen dat, globaal genomen, de capaciteit voldoende is om alle 
politietaken uit te voeren. Intern de federale politie zijn er wel onderdelen die in capa-
citeitsnood verkeren en tussen de politiezones onderling noteert men ook grote ver-
schillen. Deze zijn vaak het gevolg van historisch gegroeide situaties, waarbij ook de 
financiële draagkracht van de zone vaak bepalend is voor de getalsterkte van een po-
litiekorps. Een objectieve capaciteitsberekening is geen eenvoudige aangelegenheid, 
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het opleggen van een objectieve capaciteitsnorm is politiek al helemaal een heikele 
aangelegenheid. De federale politieraad erkent het probleem en niemand zal dit te-
genspreken, ook de wetenschappelijke wereld niet.

Men mag bovendien niet vergeten dat er sedert de opstart van de hervorming, be-
hoorlijk gesleuteld is geworden aan zowel de capaciteit van de zones als aan de fede-
rale dotatie die de 196 zones ontvangen. In het najaar van 2002 kregen de zones van 
de federale regering de kans om hun financiële en operationele noden aan te kaarten. 
134 zones maakten hiervan gebruik en alhoewel ze niet allemaal genoegdoening kre-
gen, leidde dit begin 2003 toch tot een substantiële bijsturing van de federale dotatie 
voor heel wat zones. Daarnaast hebben heel wat zones zelf ook een extra inspanning 
geleverd om het lokaal korps uit te breiden. De toestand is m.a.w. ingrijpend gewij-
zigd ten overstaan van de opstartsituatie. Het zal echt niet eenvoudig zijn om tot een 
financieringswet te komen die de toets van het gelijkheidsbeginsel doorstaat. Hoe dan 
ook, niemand betwist dat de zgn. KUL-norm achterhaald is. Ook de federale politie-
raad deelt die mening.

Het capaciteitsvraagstuk reikt verder dan het financiële plaatje. Er zijn ook de operati-
onele noden die zich stellen. Onvermijdelijk komt men dan bij een ander heikel vraag-
stuk dat inzonderheid de overheden liever voor zich uit schuiven: het kerntakende-
bat. Het is al vele malen gevraagd, heel wat politieverantwoordelijken zijn vragende 
partij, maar het is zoals met de herziening van de KUL-norm: het is echt geen eenvou-
dige oefening. De gezagsoverheden weten dat ook en vrezen – niet ten onrechte – dat 
de politiediensten de uitkomst van de oefening zullen aangrijpen om zich te ontdoen 
van een resem zgn. oneigenlijke taken. Vooral de lokale politie heeft uit de periode 
van de gemeentepolitie een aantal van deze taken overgeërfd. Daarnaast zorgt ook de 
gerechtelijke wereld nog steeds voor een aantal opdrachten die strikt genomen door 
andere actoren dan de politie kunnen worden opgenomen.

De capaciteitsdiscussie intern de federale politie is van een andere orde. De federale 
politie is in haar evaluatierapport tot de vaststelling gekomen dat de capaciteit niet 
goed verdeeld is tussen de diensten, een stelling die we kunnen bijtreden. Uit de rijks-
wachtperiode is een duidelijke tendens tot het genereren van overhead overgebleven. 
Het is een moeilijk te keren kwaal die zich in heel wat onderdelen van de federale po-
litie manifesteert. In een niet zo ver verleden had ook de commissie Bruggeman dit 
probleem reeds duidelijk aan de orde gesteld, net zoals het veel te groot aantal direc-
ties. De combinatie van beide – teveel directies en per directie teveel overhead – zorgt 
voor heel wat capaciteitsverlies. De oplossing ligt voor de hand. Het volstaat om het 
aantal directies drastisch te verminderen, per directie de functionele noden duidelijk 
af te bakenen en de overhead te beperken tot het functioneel noodzakelijk niveau. De 
herstructurering van 2006 toen het aantal pijlers intern de federale politie werd terug-
gebracht van vijf naar drie heeft in elk geval niet geleid tot een drastische verminde-
ring van het aantal directies.
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4. Het cement van de geïntegreerde politie

4.1. Het personeelsstatuut: vereenvoudigen zonder fundamenteel te raken aan de 
verworvenheden

De federale politieraad pleit ervoor om de eenheid van statuut – een wezenlijk be-
standdeel van de geïntegreerde eenheidspolitie – te behouden, maar vindt wel dat 
de concrete invulling kan verschillen naargelang de functie en de omgevingsvoor-
waarden. Dit zou impliceren dat het personeelsstatuut versoepeld wordt, wat niet 
kan zonder een drastische vereenvoudiging. Bovendien wil de federale politieraad 
een korte en een lange termijn strategie o.a. op het vlak van mobiliteit en functionele 
verloning.

Op zich zijn dit voorstellen waar weinig tegen in te brengen valt, ook niet het aspect 
van de functionele verloning. Dit beantwoordt nu eenmaal aan een economische rea-
liteit waar ook overheidsdiensten zich alsmaar moeilijker kunnen aan onttrekken. Het 
zal echter niet eenvoudig zijn om de politievakbonden van een en ander te overtui-
gen. Gelukkig is de relatie met de vakbonden het laatste jaar enigszins herstel. In de 
periode 2007 en 2008 hadden de opeenvolgende Ministers van Binnenlandse Zaken, 
Dewael en De Padt, grote problemen om het overlegmodel – nochtans één van de suc-
cesrecepten van de politiehervorming – op peil te houden. Sleutelen aan het perso-
neelsstatuut is niet mogelijk zonder een constructieve opstelling van alle actoren. De 
vakbonden verdedigen evident de financiële en sociale belangen van hun leden. Bij-
sturen kan, maar dan alleen als het uitdraait op een win-winsituatie.

Een herziening van het personeelsstatuut is een aangelegenheid van de regering. Het 
is best dat de wetgevende macht zich beperkt tot haar controlerende taak. Alle initia-
tieven die in het verleden in het parlement zijn genomen om te sleutelen aan het finan-
cieel en sociaal statuut, hebben ons verder af gebracht van een werkbaar en betaalbaar 
statuut. De verleiding van individuele parlementsleden om zich te mengen in het de-
bat is natuurlijk groot, en soms monden die ook uit in wetgevende initiatieven. Het 
probleem is dat ze zich op sleeptouw laten nemen ten gunste van de belangen van een 
bepaalde categorie van het personeel die – terecht of ten onrechte – meent niet volle-
dig tot hun recht te komen. In het verleden heeft dit steeds geleid tot een cascade van 
reacties waarbij de eisen van diverse personeelscategorieën zich opstapelden en het 
statuut uiteindelijk nog complexer en meer onbeheersbaar werd.

4.2. Rekrutering en selectie

De creatie van één grote ingangspoort tot het Belgische politielandschap was om meer-
dere redenen een positieve zaak. Het is een logisch onderdeel van het eenheidsstatuut 
en het verhindert dat er tussen de 196 politiezones en de federale politie een concur-
rentiestrijd zou ontstaan waarbij “rijkere” zones een grotere aantrekkingskracht zou-
den kunnen uitoefenen op nieuwe rekruten, wat onvermijdelijke negatieve gevolgen 
zou hebben voor de geïntegreerde werking tussen de politiediensten.

Er zijn echter ook een aantal randvoorwaarden verbonden aan het systeem van één 
ingangspoort. Het systeem moet vlot en objectief functioneren en bovendien moeten 
de selectiecriteria van die aard zijn dat ze de juiste kandidaten laten instromen in het 
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politielandschap. De federale politieraad legt in haar evaluatierapport een aantal pijn-
punten bloot. De selectie verloopt te log, te traag en er is een grote uitval van kandida-
ten die in principe over voldoende vooropleiding beschikken om hun plaats te vinden 
bij de politie. Als het riante personeelsstatuut een voordeel heeft dan is het wel dat het 
de rekruteringsmogelijkheden van de politie aanzienlijk uitbreidt. De grote toestroom 
van kandidaten heeft vooralsnog niet geleid tot een even grote kwaliteitsinjectie in het 
politielandschap. De selectie moet grondig herbekeken worden op alle onderdelen. 
De vraag die we ons stellen is of de politie de selectie überhaupt zelf moet doen? Dit 
ligt in lijn met de wijze waarop het leger en – vroeger – de Rijkwacht hun selectie de-
den, maar er zijn zoveel andere en betere voorbeelden van goede selectieprocedures, 
zowel in de private als in de overheidsector. Het lijkt ons aangewezen om de voorde-
len van één centrale toegang tot het politielandschap te koppelen aan een gedeeltelijke 
outsourcing van het eigenlijke selectieproces. Op die manier houdt de federale politie 
het selectieproces in de hand maar kan men ook gebruik maken van een knowhow die 
buiten de politie in ruime mate aanwezig is.

4.3. De opleiding en bijscholing van de politie

Naar aanleiding van de doorlichting van het Gentse politiekorps kwamen recent een 
aantal grote pijnpunten van de politieopleiding in alle scherpte naar voren. De jonge 
politieambtenaren missen een aantal basisvaardigheden omdat de opleiding op deze 
punten tekort schiet. De kennis van het strafrecht is ondermaats. Dit is eigenlijk on-
vermijdelijk omdat er gewoon veel te weinig strafrecht in de basisopleiding wordt 
gedoceerd en lang niet alle nieuwe rekruten een vooropleiding met voldoende straf-
recht hebben genoten. De gebrekkige kennis van het strafrecht is natuurlijk ook een 
hinderpaal bij het opstellen van een P.V. De kennis van het ISLP-systeem, en vooral 
van het hanteren van deze tool, laat evenzeer veel te wensen over. Nog andere lacunes 
in de opleiding zijn aan het licht gekomen, ondermeer op het vlak van de geweldbe-
heersing.

In het tweede rapport van de begeleidingscommissie voor de hervorming van de po-
litie op lokaal niveau, had men het vooral over de deficiënte structuur van het politie-
onderwijs, met een diepe kloof tussen de centrale leiding en de grotendeels autonome 
provinciale scholen. De combinatie van een totaal achterhaald programma met een 
redelijk onwerkbare structuur, drijft het politieonderwijs alsmaar verder af van de 
kerntaak van het onderwijs: mensen de noodzakelijke vaardigheden bijbrengen om 
een kwalitatief hoogstaande politiezorg af te leveren. De leiding van de federale po-
litie lijkt zich bewust van de problemen. De vraag is of de politieke overheden deze 
zorg delen en bereid zijn om de fundamentele hiaten in het politieonderwijs, inhoude-
lijk en structureel, bij te sturen. Wat het structurele betreft, impliceert dit samen zitten 
met de provinciale en lokale verantwoordelijken om te bekijken hoe de inhoudelijke 
mankementen kunnen weggewerkt. Het zal ook neerkomen op een herziening van de 
financiering waarbij de federale overheid en de gemeenschappen over de brug zul-
len moeten komen met meer middelen. Er moeten keuzes worden gemaakt. Men mag 
ook niet te lang meer wachten om het politieonderwijs aansluiting te laten vinden bij 
de bamastructuur.
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4.4. De communicatie, de informatiehuishouding, de ICT

De federale politieraad is in haar evaluatierapport vrij scherp voor de toestand van de 
informatiehuishouding bij de Belgische politiediensten. Terecht, want men mag niet 
vergeten dat het hier gaat om een van de hoofdredenen voor de hervorming van het 
Belgisch politielandschap na de zaak Dutroux.

De federale politieraad pleit voor een systeem voor zowel de lokale als de federale 
politiediensten. Bovendien wil men een wet die de algemene aspecten van de politi-
onele informatiehuishouding regelt en is er nood aan verdere regelgeving ter imple-
mentatie van art. 44 WPA. Het laatste heeft ondertussen veel weg van een lijdensweg 
waarbij men er niet in slaagt om na jaren van gepalaver tot een eindproduct te komen. 
Het probleem met informatiehuishouding en alles wat er verband mee houdt is dat er 
maar aandacht voor is op het moment dat zware deficiënties in concrete dossiers aan 
de oppervlakte komen. Helaas slaagt men er niet in om dit punt hoog op de politieke 
agenda te houden.

De federale politieraad hekelt in haar rapport ook de dekkings- en transmissieproble-
men die het Astrid-systeem nog steeds kent. In het licht van de belangrijke investe-
ringen die de federale overheid in het systeem heeft gedaan, is dit een bedroevende 
vaststelling, al dient volledigheidshalve toegegeven dat er tot op de dag van vandaag 
problemen met vergunningen blijven bestaan waar ook de NV Astrid het slachtoffer 
van is. Toch dringt de federale politieraad erop aan dat de overeenkomst met de NV 
Astrid zou worden heronderhandeld. We kunnen ons perfect vinden in dit standpunt. 
De kosten-batenverhouding zit nog steeds niet goed. Het is meer dan tijd dat er ver-
antwoordelijkheden worden gesteld. Het CIC heeft nog steeds niet de positie die men 
zou mogen verwachten. De vijf grote zones verzorgen nog steeds zelf hun dispat-
ching en zolang dit zo blijft zal het CIC niet volwaardig zijn. Het AIK blijft evenzeer 
met kinderziekten kampen. De bezetting blijft problematisch. In verhouding draagt 
de federale politie nog steeds een te groot aandeel in de bezetting. Het gevolg is dat 
in heel wat zones, ten onrechte, het AIK nog steeds wordt beschouwd als een tool van 
de federale politie. Dit hindert een vlotte informatiedoorstroming met als onvermij-
delijk gevolg dat de output van het AIK niet is wat het zou moeten en kunnen zijn. 
Dit heeft dan weer gevolgen voor de voeding van de ANG en zo blijft men rondjes 
draaien in de informatiehuishouding. Het is hoogdringend tijd dat men de vicieuze 
cirkel kan doorbreken en hopelijk heeft men daarvoor geen nieuwe zaak van de om-
vang Dutroux nodig.

De rode draad doorheen de pijnpunten die zich intern de geïntegreerde politie stel-
len, is de ontoereikende ICT. Het moge duidelijk zijn – en het wordt voor de zoveelste 
maal bevestigd, nu in het evaluatierapport van de geïntegreerde politie – dat de Di-
rectie Telematica van de federale politie er na al die jaren nog steeds niet in geslaagd 
is om hoogwaardige producten af te leveren in lijn met de personeelsbezetting en de 
vele middelen die de directie al die jaren werden toegeschoven. De gevolgen laten 
zich niet alleen voelen op het vlak van de informatiehuishouding, maar doorheen de 
volledige werking van de geïntegreerde politie. Het wordt ons inziens tijd dat er, zo-
ver als functioneel mogelijk, tabula rasa wordt gemaakt met de manier van werken 
sedert het begin van de hervorming. Er zijn de laatste maanden tekenen in die rich-
ting. Cruciaal bij dit alles is dat men – eindelijk – cliëntgericht gaat denken en werken. 
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Iets wat in het verleden grotendeels afwezig was. Daarbij moet men zich ook durven 
afvragen of men bepaalde onderdelen niet beter kan outsourcen, wat niet hetzelfde is 
als wat men tot op heden heeft gedaan: werken met dure ICT-consultants die finaal 
niet verantwoordelijk zijn voor de eindproducten.

4.5. Interne en externe controle

Wat de interne controle betreft, pleit de federale politieraad ervoor om de werking 
van de Diensten Intern Toezicht te harmoniseren via een Ministeriële richtlijn. Op het 
vlak van de externe controle is het standpunt van de federale politieraad dat de AIG 
en het Comité P. behoorlijk werk leveren maar dat er onduidelijkheid heerst over hun 
bevoegdheden en vooral over de taakverdeling tussen de beide externe controledien-
sten. Er is nood aan een kerntakendiscussie.

We delen deze analyse maar er is meer nodig. Zo onder meer moet men werk ma-
ken van een duidelijk kader waarbij goed de relatie tussen de interne en de externe 
controlediensten wordt afgebakend. Nu bestaat daarover heel wat verwarring, vooral 
op lokaal niveau. Men moet zich ook de vraag durven stellen wat de meerwaarde is 
van twee externe controlediensten met, onvermijdelijk, overlappende bevoegdheden 
en een vaak contraproductieve concurrentie. Bovendien zuigen twee externe contro-
lediensten met een aantrekkelijk statuut, heel wat capaciteit en kwaliteit weg uit de 
reguliere politiediensten. Persoonlijk denken we dat een gedeelte van die capaciteit 
beter ten dienste van het reguliere politiewerk kan worden aangewend. Het zou goed 
zijn dat de betrokken overheden hierover het debat openen. Ideaal is de bestaande 
toestand zeker niet.

4.6. De geïntegreerde werking

Er zijn bij de aanvang van de politiehervorming objectieven vooropgesteld die wel 
naar behoren lopen en waar, misschien tegen de verwachtingen van sommige criticas-
ters in, echt vooruitgang is geboekt. Dit is zeker het geval met de geïntegreerde wer-
king en dit zowel horizontaal als verticaal.

De federale politieraad onderlijnt dit ook in haar rapport. De steun, zowel verticaal 
tussen de federale politie en de lokale politiediensten als horizontaal tussen de lokale 
politiediensten onderling, loopt steeds beter. De overlegfora tussen de federale en de 
lokale politie hebben een graad van maturiteit bereikt die maakt dat het meer en meer 
over de inhoud gaat en men bovendien elkaar vlot vindt, niet in het minst omdat men 
ondervonden heeft dat iedereen daar beter van wordt. De Dirco heeft daar, van bij het 
begin, een belangrijke faciliterende rol in gespeeld en is reeds vele jaren de scharnier 
in de relatie tussen de federale en de lokale component. De steundiensten zijn geleide-
lijk meer en meer cliëntgericht gaan denken en handelen. Alleen op het vlak van ICT 
is dit nooit echt gelukt (cfr. supra).

Een behoorlijk niveau van geïntegreerde werking is natuurlijk erg belangrijk voor een 
politiestructuur die zich geïntegreerd noemt. Men heeft hoog ingezet op dit vlak en 
de ervaringen van voor de hervorming wettigden niet bepaald een groot optimisme. 
Het volstaat om de conclusies van de opeenvolgende parlementaire onderzoekscom-
missies in herinnering te brengen.



Tien jaar politiehervorming: een proeve tot evaluatie van de evaluatie 

Maklu 125

Dat het de goede richting uitgaat en talrijke positieve resultaten bv. op het vlak van re-
cherche deze ontwikkelingen ondersteunen, is zonder enige twijfel een van de meest 
positieve ervaringen van tien jaar politiehervorming.

Toch kan en moet het nog beter. Het volstaat te verwijzen naar de problemen op het 
vlak van de informatiehuishouding (cfr. supra) en iedereen beseft dat er nog veel 
vooruitgang mogelijk is.

4.7. De politiezorg en de basisfunctionaliteiten

De vaststellingen van de federale politieraad sporen zeer sterk met de evaluatie die 
in het derde rapport van de begeleidingscommissie voor de hervorming van de po-
litie op lokaal niveau zijn gemaakt. Het heeft weinig zin om alles hier nog eens op te 
lijsten.

We maken een uitzondering voor de recherchefunctie. Wat de lokale recherche betreft, 
stelt de federale politieraad dat er een substantiële kwantitatieve en kwalitatieve in-
jectie heeft plaatsgegrepen. Zonder enige twijfel heeft de aandacht voor het lokaal vei-
ligheidsbeleid, de betrokkenheid van de bestuurlijke en de gerechtelijke gezagsover-
heden en het vooropstellen van een minimale norm voor de recherchefunctionaliteit, 
hiervoor gezorgd. De capaciteit van de federale recherche is op peil gebleven maar 
volstaat niet langer om het toegenomen aantal onderzoeken te behappen. Dit laat zich 
het scherpst voelen bij de bijzondere eenheden CGSU, CDGEFID en FCCU die chro-
nisch met tekorten kampen. Het systeem van de gereserveerde onderzoekscapaciteit 
ten bate van het federaal parket werkt, meent de federale onderzoeksraad. Men stelt 
wel vast dat er voor terrorismeonderzoeken te weinig capaciteit is en men vraagt zich 
af of de creatie van een gespecialiseerde nationale onderzoekseenheid bij de federale 
politie geen oplossing zou kunnen bieden.

Andere vaststellingen van de federale onderzoeksraad: het rekruteringsmanagement 
is uitgegroeid tot een effectieve tool. De onderzoeksrechter blijft een “stoorzender” in 
een capaciteitsmanagement dat sterk beleidsmatig gestuurd wordt. Hetzelfde doet 
zich voor bij de taakverdeling tussen de federale en lokale recherchecomponent. De 
technische en wetenschappelijke politie heeft de afgelopen jaren een behoorlijke kwa-
liteitsinjectie gekregen en dit werpt vruchten af. Wat de positie van de onderzoeks-
rechter betreft, is het reeds lang geweten en ondertussen in een aantal rapporten opge-
lijst dat het concept “onderzoeksrechter” haaks staat op het Octopusmodel. Het wordt 
tijd dat men politiek conclusies trekt en voluit gaat voor het concept van een rechter 
van het onderzoek. Het oprichten van een aparte, centraal ingebedde terrorisme-een-
heid bij de federale politie lost niet alleen weinig op, het dreigt bovendien het begin te 
worden van een aantasting van een structurering van de gerechtelijke politie dat zijn 
deugdelijkheid heeft bewezen.



Tien jaar politiehervorming: een proeve tot evaluatie van de evaluatie 

126 Maklu 

5. Besluit: zijn de doelstellingen van de Octopushervorming bereikt en 
waar liggen de prioriteiten op korte termijn?

5.1. Zijn de vooropgestelde doelstellingen bereikt?

Zoals altijd zijn er na 10 jaar politiehervorming positieve en minder positieve vaststel-
lingen. We hebben in wat voorafging de klemtoon gelegd op de verbeterpunten. De 
federale politieraad heeft dat ook gedaan in haar evaluatierapport. Wanneer men bo-
ven de onvermijdelijke verbeterpunten heen kijkt, moet men toegeven dat een aantal 
grote doelstellingen zijn gerealiseerd.

De “guerre des polices” die als een rode draad doorheen de werkzaamheden van de 
opeenvolgende parlementaire onderzoekscommissies van de jaren ’80 en ’90 liep, lijkt 
verleden tijd en heeft plaats gemaakt voor een alsmaar sterker wordende geïntegreer-
de werking. De Octopushervorming steunt sterk op evenwichtige gezagsverhoudin-
gen en tussen de bestuurlijke en gerechtelijke autoriteiten en de politiediensten. Het 
is duidelijk dat deze doelstelling gerealiseerd werd, zeker op lokaal niveau. We zijn 
ervan overtuigd dat hier de verklaring ligt voor de grote dynamiek van de politieher-
vorming op lokaal niveau. De sterke lokale verankering is een feit. Er is meer wijk-
politie, al dient opgemerkt dat de wijkwerking nog teveel gebukt gaat onder bureau-
cratische druk en in die zin te weinig kan bezig zijn met de gemeenschapsgerichte 
politiezorg. De informatie-uitwisseling tussen de politiediensten is verbeterd maar we 
zijn toch nog een eind verwijderd van een performante informatiehuishouding.

5.2. Waar liggen de prioriteiten op korte termijn?

Men kan moeilijk naast het gegeven dat de beleidsmatige aansturing van de politie-
hervorming sedert 2007 grotendeels is stilgevallen. Dit kan natuurlijk niet want de 
hervorming is ver van afgewerkt. De draad moet terug worden opgenomen want er 
staan een aantal urgente punten op de agenda. We lijsten ze kort op.

De hervorming van de federale politie is meer dan dringend willen we afgeraken van 
de twee snelheden die op korte termijn een hypotheek leggen op het welslagen van 
de hervorming. Het ICT-dossier en de informatiehuishouding – de ader van een infor-
matiegestuurde politieorganisatie – dienen eindelijk op spoor te worden gezet. Con-
creet betekent dit keuzes maken op het vlak van ICT en vervolgens, stapsgewijs, het 
programma implementeren. Hetzelfde moet gebeuren met de informatiehuishouding 
waar men dringend tot één geïntegreerd systeem dient te komen. Daarnaast dient het 
regelgevend kader verder worden uitgewerkt.

De financiering van zowel de federale- als de lokale politie staat onder druk. De on-
gunstige economische situatie maakt dit onvermijdelijk. De financiële situatie van de 
federale politie is zelfs ronduit slecht te noemen. Wat de lokale politie betreft kan men 
een financieringswet niet blijven vooruit schuiven, hoe moeilijk deze wetgevende oe-
fening ook wordt. De noodzakelijke vereenvoudiging en versoepeling van het perso-
neels- en het tuchtstatuut zal maar mogelijk zijn als men erin slaagt het sociaal overleg 
dat de eerste vijf jaar prima gewerkt heet, te herstellen.
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De strijd tegen de bureaucratie en tegen de administratieve overlast blijft een perma-
nent aandachtspunt. Als men capaciteit wil vrijmaken, zal het op die manier moeten 
gebeuren.

De hervorming van de externe controlediensten is mogelijk op voorwaarde dat de 
wetgevende en de uitvoerende macht elkaar vinden, en in overleg hetzij een fusie, 
hetzij een verregaande afstemming uitwerken tussen de Algemene Inspectie en het 
Comité P.

De slagkracht van de gespecialiseerde eenheden (cfr. supra) van de federale politie 
wordt ernstig bedreigd door hun tekort aan capaciteit. Niemand zal betwisten dat de 
organisatieraad van bepaalde vormen van criminaliteit toeneemt, waardoor de op-
sporingsdiensten nu eenmaal meer behoefte hebben aan de bijstand van de gespecia-
liseerde eenheden.

Het kerntakendebat is al herhaaldelijk bepleit geworden, de afgelopen jaren. Het moet 
nu maar eens ten gronde en met open vizier gevoerd worden door alle direct betrok-
ken actoren: de bestuurlijke en gerechtelijke gezagsoverheden en de politiediensten. 
Ook de wijkwerking zal hier baat bij hebben. Het is de basisfunctionaliteit met de 
grootste groeimarge maar men moet er nu wel werk van maken. De excellente politie-
zorg is nog verre van bereikt en dit in alle componenten.

Tot slot willen we eindigen met een uitdaging die we zijdelings hebben aangeraakt 
in de inleiding. De politiehervorming kan maar echt slagen als ook de justitiehervor-
ming eindelijk vorm krijgt. Politie is nu eenmaal gezagsafhankelijk ten overstaan van 
de bestuurlijke en de gerechtelijke overheden.
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De verhouding politie – wetenschappelijk onderzoek

Kritische evaluatie van 25 jaar politieonderzoek in 
Europa en de Angelsaksische wereld

Paul Ponsaers1

Inleiding

In mei 2009 legde de Federale Politieraad haar evaluatierapport neer naar aanleiding 
van 10 jaar politiehervorming in ons land2. De algemene conclusie was dat de hervor-
ming geslaagd kon genoemd worden, maar dat er heel wat verbeterpunten bleven 
die op korte of op lange termijn aangepakt moesten worden. Ondanks de grondige 
bespreking ervan in de schoot van de Federale Politieraad bleek het rapport weinig te-
rug te koppelen naar het beschikbaar wetenschappelijk onderzoek dat afgelopen jaren 
in ons land en daarbuiten werd gevoerd. Het CPS zette dan ook een reeks van studie-
dagen op om de discussie tussen het beleid en het onderzoek inzake politie naar aan-
leiding van dit rapport te stimuleren. Het evaluatierapport werd eerst algemeen in de 
startdag op 2 juli 2009 besproken. Drie academische seminars volgden hierop, met op 
16 september 2009 op de VUB/ULB te Brussel, op 29 oktober 2009 aan de Associatie 
UGent, en op 8 december 2009 door LINC te Leuven. De reeks van studiedagen werd 
tenslotte afgesloten op 1 februari 2010 door een einddiscussiedag, waarop de minis-
ters van Binnenlandse Zaken en Justutie afsluitend hun visie gaven.

De initiatiefnemers van deze reeks waren van oordeel dat in het licht van de evalu-
atie van de politiehervorming de ontmoeting tussen beleid en wetenschap bevruch-
tend kon werken, met het oog op het ontwikkelen van een toekomstivisie voor de 
politie. Het is in het licht hiervan dat we een bijdrage willen leveren hieraan door in 
onderstaande het bilan op te maken van 25 jaar politieonderzoek in Europa en in de 
Angelsaksische wereld. Als ik schrijf ‘we’, dan bedoel ik meer precies wijlen Lode Van 
Outrive (professor emeritus van de KULeuven en voormalig voorzitter van de Raad 
van Bestuur van het Centrum voor Politiestudies – CPS), Carrol Tange (doctorandus 
aan de Université Libre de Bruxelles en voormalig voorzitter van het Centre d’Études 
sur la Police – CEP) en mezelf (professor aan UGent en eveneens voormalig voorziter 
van de Raad van Bestuur van het Centrum voor Politiestudies – CPS). Deze bijdrage 
is dan ook gebaseerd op het boek ‘Regards sur la police – Insights on police, Un quart de 
siècle de recherche sur la police en Europe et dans le monde anglo-saxon – Quarter of a century 
research on police in Europe and the anglo-saxon world’ (Ponsaers, Tange & Van Outrive, 
2009).

1 Hoogleraar Criminologie en Rechtssociologie, Universiteit Gent, Faculteit Rechtsgeleerdheid, 
Vakgroep Strafrecht & Criminologie, Onderzoeksgroep Sociale Veiligheidsanalyse

2 http://www.federale-politieraad.be
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Het lag in onze bedoeling een werkinstrument samen te stellen voor politieonderzoe-
kers. Het boek moest bijdragen tot een beter begrip van hetgeen zich in de breedte 
ontwikkelde afgelopen 25 jaar onder de gemeenschappelijke noemer van ‘politieon-
derzoek’. Al te dikwijls staan taalbarrières dit begrip in de weg. De dominantie van de 
Angelsaksische wetenschappelijke wereld is immers opmerkelijk, en dit fenomeen is 
afgelopen jaren alsmaar toegenomen.

We zijn er uiteindelijk in geslaagd in ons boek bijdragen samen te brengen van politie-
deskundigen uit het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, Australië, Nederland, 
België, Frankrijk, Denemarken, Noorwegen, Zweden, Zwitserland, Portugal, Span-
je, Italië en ex-Joegoslavië. We realiseren ons dat hiermee geen uitputtend overzicht 
wordt geboden over het politieonderzoek dat afgelopen 25 jaar werd doorgevoerd, 
maar denken toch een mooi representatief staal te hebben bijeen gebracht.

1.	 De	achterliggende	financiering	en	structurering	van	het	
politieonderzoek

We werden met stomheid geslagen toen we met dit project van start gingen door de 
verscheidenheid in het beschikbare politieonderzoek. Het is opmerkelijk dat de on-
derzoeksthema’s aanzienlijk variëren naargelang de besproken landen. We moeten 
dan ook vaststellen dat de verspreiding van het onderzoek meestal beperkt blijft tot 
de nationale wetenschappelijke markt, waardoor het zich moeilijk verder kan ontwik-
kelen en verdiepen. Hierdoor krijgt onderzoek nogal eens een ‘anekdotisch karakter’, 
zoals Alexandra Sigrist (2009) opmerkt. Deze vaststelling hangt samen met het opval-
lende tekort aan theoretische grondslag. Politieonderzoek lijkt wel een rijkgekleurde 
kaleidoskoop, doch deze rijkdom komt nauwelijks of niet tot uiting omwille van het 
gebrek aan lichtinval.

Meestal immers gaat het immers om onderzoek dat vanuit beleidsmiddens wordt 
aangevraagd. De thema’s weerspiegelen dan ook overwegend ad hoc behoeften van 
pragmatische beleidsmakers. Dat is de reden waarom achter deze kaleidoskoop aan 
onderwerpen slechts uiterst zelden een programma van fundamenteel onderzoek kan 
gevonden worden, waardoor een grotere consistentie en kennisaccumulatie zou kun-
nen gerealiseerd worden. Het erg nationaal (zelfs lokaal) karakter van het onderzoek 
komt ook tot uiting in de vaststelling dat politieonderzoekers vaak binnen de eigen 
landsgrenzen blijven als ze literatuur zoeken die hen zou kunnen inspireren. Boven-
dien blijken politieonderzoekers ervan uit te gaan dat de definitie van het onderzoeks-
probleem zo specifiek nationaal is dat buitenlands onderzoek slechts in beperkte mate 
zou kunnen bijdragen bij de ontwikkeling ervan.

Maar deze situatie is ook toe te schrijven aan de manier waarop het onderzoek naar 
de politie in de betreffende landen gefinancierd en gestructureerd wordt. Er zijn lan-
den waar een aanzienlijk deel van het onderzoek verricht wordt binnen de politie. Het 
instrumenteel karakter, de hulpvaardige opstelling, van het wetenschappelijk onder-
zoek naar de politie valt zondermeer op. Het wetenschappelijk onderzoek ‘over’ de 
politie tendeert nogal eens naar onderzoek ‘voor’ de politie, waardoor de onafhanke-
lijkheid ervan vaak ter discussie staat.
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De huidige trend gaat nog verder. We kunnen een toenadering waarnemen tussen 
de politie en de universitaire instellingen, meer bepaald daar waar het gaat om het 
politie- en het regulier universitair onderwijs. Meer dan ooit bezetten mensen uit de 
politiestructuur plaatsen in het academisch milieu, met specifieke leerstoelen en on-
derzoekspersoneel. Hierdoor wordt het onderscheid tussen onderzoek over en door de 
politie nog meer versluierd. We merken dan ook een tendens om het politieonderzoek 
te controleren, te bemeesteren, te recupereren en te leiden. We stellen deze ontwikke-
ling in landen vast die in een transitiefase zitten, zoals in Oost- of Latijns Europa, maar 
tevens in landen waar het politieonderzoek sterk ontwikkeld is. Men kan er niet on-
deruit, ook in Nederland vallen dergelijke tendensen waar te nemen.

De fundamentele vraag naar de manier waarop het wetenschappelijk politieonder-
zoek kan bijdragen tot de uitbouw van het wetenschappelijk kennispatrimonium 
wordt hierdoor ontweken. Algemeen gesproken domineren politieacademies steeds 
vaker het onderzoek. Een zeker wantrouwen ten aanzien van universitaire onderzoe-
kers en hun analyse komt niet langer exclusief tot uiting doorheen het weigeren van 
toegang tot de instelling en de bronnen, maar tevens doorheen het inkapselen van de 
kennisproductie als zodanig.

In feite moeten we vaststellen dat waarachtig onafhankelijk, fundamenteel politieon-
derzoek, dat op lange termijn wordt uitgezet, ronduit zeldzaam is. Haast alle auteurs 
vermelden deze lacune. Wanneer zich dan toch onderzoek ontwikkelt dat los staat 
van de pragmatische agenda van de politie, gebeurt dat meestal op een beperkte en 
precaire manier, doorheen het werk van een paar solisten, vaak onder de vorm van 
doctoraten. Eerder zelden kunnen politieonderzoekers doorheen een dergelijk pad 
hun wetenschappelijke loopbaan verder uitbouwen. Typische en zeldzame voorbeel-
den van lange termijn investeringen zijn de werken van Reiner (1991; 1992; 2000) in 
Groot-Brittannië, Monjardet (1985; 1994; 1996; 2008) in Frankrijk en Brodeur (1995; 
1998; 2003) in Canada.

Dit brengt met zich mee dat het doorgaans voor politieonderzoekers niet of nauwe-
lijks mogelijk is om het onderzoeksvoorwerp zelf te bepalen. Dit leidt vaak tot subtiele 
confrontaties met politie-instanties. In plaats van toenemende kwaliteit van het on-
derzoek als zodanig komt meestal enkel een verbeterde communicatie tot stand tus-
sen onderzoekers en politie. Men leert elkaar beter kennen, dat wel, maar verdiepend 
empirisch onderzoek volgt hier niet noodzakelijk uit. Politieonderzoekers komen op 
deze wijze terecht in een ondersteunende rol en dreigen getransformeerd te worden 
tot adviseurs.

Grote en breed opgezette onderzoeksprogramma’s, zoals we die aantreffen in Noord-
Amerika, zijn ronduit zeldzaam of onbestaande in Europese landen. Als ze al bestaan 
is dat vaak na een significante hervormingsfase van justitie en politie, en overleven ze 
slechts voor een beperkte periode. Op het moment van grondige veranderingen, zoals 
in België of Nederland, duiken ze even op, maar nooit lang genoeg om tot volledige 
ontwikkeling te kunnen komen. Gezien het onderzoek in grote mate afhankelijk is van 
voortdurende herstructurering en reorganisatie blijft het broos en kwetsbaar. De per-
manente verandering verhult vaak schommelingen in machtsrelaties tussen weten-
schappers en (vooral centrale) autoriteiten. Het is goed om in dit verband te herinne-
ren aan de turbulente ontwikkeling van de positie van onderzoekers in het geval van 
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het Franse INHES (vroeger IHESI) of de overgang van wetenschappelijk beleid naar 
politiecontrole in het geval van het Catalaanse Centre d’Estudis de Seguretat.

De continuïteit in het politieonderzoek dat het Britse Home Office in staat was uit te 
bouwen is in dit opzicht opmerkelijk, terzelfdertijd ruimte latend voor parallel uni-
versitair onderzoek. In Nederland is ook enige stabiliteit te merken in het beleid aan-
gaande politieonderzoek. Niettemin moet deze situatie niet overgewaardeerd worden. 
De wijze waarop de zaken zich aandienen kan misleidend zijn en verbergt mogelijke 
machtsstrijd. In dit opzicht is het debat dat zich ontwikkelt betreffende het Neder-
lands onderzoeksprogramma ‘Politie en Wetenschap’ kenmerkend.

2. Voorwaarden voor de productie van politieonderzoek

Zoals reeds opgemerkt speelt de taal van het onderzoek en de daaruit voortvloeiende 
publicaties een belangrijke rol. Publicaties in het Engels zijn in dit opzicht het meest 
courant. Niettemin vermeldt Manning (2009) de dominerende invloed van een eerder 
beperkte elite van Anglo-Amerikaanse sleutelfiguren, welke zich beweegt tussen ver-
schillende prestigieuze instellingen. Deze dominantie brengt met zich mee dat het on-
derzoek uit andere landen nauwelijks of niet gekend is in het milieu van politieonder-
zoekers. In landen als Australië en Nieuw-Zeeland, de Scandinavische landen, maar 
ook de landen van het voormalige Joegoslavië, blijkt in feite enkel het Anglo-Ameri-
kaans onderzoek gekend. Onderzoekers verlaten zich op vertrouwde ‘kennisburch-
ten’, hetgeen gepaard gaat met een diepgaand wantrouwen in publicaties uit andere 
landen, in het bijzonder als ze gepubliceerd worden in andere talen.

Gedurende de 70-er jaren, maar vooral tijdens de 80-er jaren, hebben zich in diverse 
landen gelegenheden voorgedaan die het politieonderzoek in een stroomversnelling 
brachten. Hierin heeft zonder enige twijfel de berichtgeving aangaande endogene en 
exogene politieproblemen een rol gespeeld, tegen de achtergrond van een globale eco-
nomische crisis, die op haar beurt politieke crisissen met zich meebracht. In deze con-
text dient vermeld dat -vooral in Angelsaksische landen en in Nederland- openbare 
of parlementaire onderzoeken vrij regelmatig ondersteund werden door wetenschap-
pelijke onderzoekers. Dergelijke link tussen politieke evenementen en de directe en 
intensieve betrokkenheid van politieonderzoekers is eerder zeldzaam in vele West-
Europese landen, vooral in deze met een centralistische staatsstructuur.

Hoewel natuurlijk ook in deze landen de politieke context het onderzoek medebe-
paalt. Getuige daarvan is de opvallende en steeds terugkerende aandacht voor het fe-
nomeen corruptie. In het typische voorbeeld van België (2009) is deze betrokkenheid 
eerder gebrekkig, wellicht omdat dit land zich situeert tussen een meer Latijns cen-
tralisme en een typisch Nederlandse traditie, gebaseerd op een sterke gemeentelijke 
autonomie.

Het moge duidelijk zijn : de organisatie van de Staat speelt een essentiële rol in de 
organisatie van het politiesysteem. Een bepaald aspect van de democratisering van 
de politieke en administratieve structuren speelt een vooraanstaande rol, meer in het 
bijzonder wanneer het gaat om de handhaving of introductie van meer lokale politie-
diensten die verantwoording dienen af te leggen aan overheden die zelf lokaal zijn. 
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Dit staat in schril contrast met nationale of gecentraliseerde vormen van politie, die 
toch dikwijls vooral ter beschikking staan en blijven van de centrale regering. Het zijn 
deze gecentraliseerde politiediensten die hun positie zien versterken of verzwakken 
in functie van reconstructie op het niveau van de staat zelf (het verschijnen van dic-
tatoriale regimes, mogelijks gecombineerd met het verdwijnen van een voormalige 
staat).

Als we trachten de interacties tussen politie, onderzoek en politiek te modelleren, stel-
len we vast dat, als een politiesysteem zich openstelt voor bepaalde vormen van em-
pirisch onderzoek, dit meestal bottom-up gebeurt en dat het onderzoek zich toespitst 
op de meest zichtbare, dagelijkse vormen van (lokaal) politiewerk. Naast beïnvloe-
dende politieke en mediaomstandigheden, vertonen de institutionele structuren -die 
zich openstellen voor onderzoek- bepaalde typische kenmerken:

•	 Het gaat niet zelden om systemen waarin multiple aggregatieniveau’s (geledingen) 
van politiediensten kunnen onderkend worden (vooral dan nationale, regionale en 
gemeentelijke niveau’s);

•	 Deze zijn cumulatief in staten die eerder gedecentraliseerd of (con)federaal functi-
oneren, en die over een substantiële mate van lokale autonomie beschikken;

•	 De mate waarin de processen van staatscontrole stabiel zijn en blijven.

De ontwikkeling van politieonderzoek is daardoor in grote mate afhankelijk van de 
pacificatie van machtsrelaties. Dit blijkt uit het feit dat politieonderzoek het best gedijt 
in die landen waar sociale en politieke conflicten zijn bedaard, waardoor de weder-
zijdse associatie van politieke overheden met hun korpsen versterkt wordt. Het gaat 
met andere woorden om periodes waarin er een relatief machtsevenwicht bestaat, 
hetgeen dikwijls tot uitdrukking komt door een groei in het onderzoek aangaande 
criminaliteitsbestrijding ten nadele van het onderzoek met betrekking tot openbare 
ordehandhaving. Het lijkt er dus op dat structurele en conjuncturele parameters, zo-
als de wil van bepaalde overheden om beter vertrouwd te raken met “hun” politie, en 
de concurrentie tussen verschillende machtsniveau’s om de controle op de politie te 
verwerven, een soort van vacuüm laat, waarin neutraal politieonderzoek (tenminste 
bij aanvang) kan ontwikkelen.

Na de fase van verkenning en eerste vernieuwende (soms anecdotische) onderzoeken, 
die dikwijls retrospectief van aard zijn, rijst de vraag op welke wijze deze situatie kan 
verankerd worden. Deze vraag wordt nogal eens gevoed door de wetenschappelijke 
illusie een soort van exhaustiviteit te kunnen bereiken in het begrip van de politiere-
aliteit. Wanneer echter het onderzoeksveld zich niet terug dichtplooit en professiona-
lisering zich kan doorzetten, dan zal al snel het evenwicht tussen onafhankelijke poli-
tieonderzoekers en de (meestal centrale) overheid al gauw verstoord raken. Dat doet 
zich voor als het evenwicht tussen onderzoek over politie verschuift in het voordeel 
van onderzoek voor de politie, zodat de rol van onafhankelijk onderzoek gereduceerd 
wordt tot toegepast onderzoek en zelfs tot extern deskundig onderzoek, uitgeoefend 
door specialisten uit andere domeinen. Volgens Mouhanna (2009) plegen deze laats-
ten als het ware “raids” op het politieveld, die per definitie kort en zeer beperkt zijn.

Maar tussen het veroveren van onderzoeksterritoria en het zoeken naar innovatie 
(nieuwe onderwerpen), zijn er twee logica’s die actoren van verschillende politieke, 
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professionele en wetenschappelijke disciplines verdelen, met name die van weten-
schappelijke “ontdekking” en die van het “monitoren” op lange termijn van reeds 
ontdekte onderwerpen. De eerste logica wordt voornamelijk gewaardeerd binnen het 
wetenschappelijk en academisch milieu, en volgt gewillig de politieke (reformisti-
sche) koers, in een streven naar innovatie en succes. De tweede logica resulteert in het 
delicate probleem van het toezicht en evaluatie vanop afstand van gekende (“oude”) 
problemen en onderzoeksonderwerpen.

Het is geen echte verrassing dat in landen die een dictatoriaal regime gekend hebben, 
bijvoorbeeld in de drie Latijnse landen Italië, Spanje en Portugal (Recasens I Brunet, 
2009), het wetenschappelijk politie onderzoek (en meer algemeen de kritische reflexie 
met betrekking tot politie) traag ontwikkelt. Als gevolg hiervan blijft het empirisch 
onderzoek er onderontwikkeld en blijven bronnen en wetenschappelijke netwerken 
haast onbestaand, waardoor gevestigde politieorganisaties in dezelfde historische rol 
kunnen blijven. Landen die een eerder chaotische situatie en oorlogen kenden, zoals 
in het voormalig Joegoslavië, ontwikkelden ook geen goed geordend politiesysteem, 
noch degelijk politieonderzoek (Ahic et al., 2009). Politie en onderzoek naar politie is 
in deze landen op eenzelfde tempo aan het ontwikkelen: traag en moeilijk.

Deze voorbeelden tonen aan dat politieke interesse in politie en veiligheidsproblemen 
essentieel is voor de ontwikkeling van politieonderzoek, ondanks het feit dat deze re-
latie specifieke vormen kan aannemen in landen in politieke transitie.

Het is opvallend dat, eens we in een land lokale politie aantreffen, dit soort van politie 
zich openstelt voor onderzoek, terwijl grote nationale politieorganisaties over het al-
gemeen wantrouwig blijven (sterker nog vijandig) als onderzoekers “hun achtertuin” 
betreden. Het is een fenomeen waarop bijna alle auteurs de aandacht vestigen.

Zij zijn het er ook grondig over eens dat staten blijkbaar wensen te investeren in een 
nieuw sterk publiek “managerialism”, waardoor nogmaals de invloed van de Angel-
saksische literatuur wordt onderstreept. Dit gaat gepaard met een behoorlijk duide-
lijke aanwezigheid van private en commerciële organisaties in het politieonderzoek. 
Deze evolutie transformeert de relatie tussen onderzoek en politie en versterkt een 
minder kritische tendens, meer georiënteerd naar de legitimering van politie.

3. Wat voor onderzoek? Disciplines en methodes, onderwerpen en 
breuklijnen

De relaties tussen academische en politionele werelden zijn duidelijk aan het evolue-
ren. Eens de pioniersperiode voorbij is worden de connecties tussen onderzoekers en 
politie in veel landen gekenmerkt, door een geleidelijke overgang naar kruisbestui-
ving en relatieve symbiose. Hieruit vloeien hybride onderzoeken voort, zowel “voor” 
als “over” de politie. In dit verband is het opmerkelijk vast te stellen dat onderzoekers 
met een verleden van politiefunctionaris geen uitzondering vormen. Zij onderhouden 
hechte relaties met de politiewereld. Ook andersom zien we voormalige universitaire 
onderzoekers ingelijfd worden binnen onderzoekssettings van de overheid of de po-
litie.
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In een dergelijke context ontwikkelt zich een onderzoekscultuur waarin onderzoe-
kers eigenbelang ontwikkelen en als consulenten ad hoc expertises gaan uitvoeren en 
worden de voorwaarden gecreëerd om een onderzoeksproductie te ontwikkelen over 
politie die sterk beïnvloed is door pragmatisme, weze het bestuurskundig of operati-
oneel van aard.

Deze evolutie in de aard van het politieonderzoek vertaalt zich in de methoden van 
onderzoeksfinanciering en in de positionering van de onderzoeksinstellingen hierbij 
betrokken. De concentratie van onderzoekskennis in bepaalde instituten, hun invloed 
en graden van onafhankelijkheid aan de ene kant en de verdeling van selectief onder-
zoek gebaseerd op expertise aan de andere kant, is voor een groot deel afhankelijk van 
de wijze waarop de financiering verloopt. In ieder geval dient opgemerkt dat financie-
ring van onafhankelijk onderzoek relatief zwak evolueert.

Deze situatie sluit ook het debat af met betrekking tot de mogelijkheid om een geïn-
tegreerde, algemene theorie over politie te kunnen ontwikkelen; een mogelijkheid die 
meteen al ernstig in vraag gesteld wordt door de vermenigvuldiging en verbreding 
van de onderzoeksonderwerpen in het politiedomein (Brodeur, 2003). Ook brengt het 
onderzoekers ertoe afstand te nemen van het ontwikkelen van theorieën die zoeken 
naar de eigenheid van politie en zijn meervoudige realiteit (Monjardet & Ocqueteau, 
2004). In de aanwezigheid van zulke institutionele realiteiten blijft het probleem van 
geschikte financieringskanalen voor dit type van onderzoek de kop opsteken.

Onderzoekers zelf dienen te kiezen tussen opdrachtgevers die geïnteresseerd zijn in 
dit onderzoeksveld en die hen allicht de nodige bewegingsruimte zullen laten, en 
zij die geen interesse hebben of ermee rekening houden dat de financiering al elders 
bestaat. Verschillende bijdragen bevestigen dat eens een (mogelijke) pioniersperiode 
voorbij is, men systematisch in een onzekere periode van kristallisatie terechtkomt 
van dominante academische expertise in de vorm van academische “expertisepolen”. 
Het is daar dat het belang van de financiering door de regering zich uit. In tegenstel-
ling tot de hoge vlucht dat het regeringsonderzoek heeft genomen steunt het gewicht 
van fundamenteel onderzoek -zoals in heroïsche tijden- op de persoonlijke initiatie-
ven van onderzoekers en academici. Pioniers of “solisten” worden de “overlevers”, 
sterker nog de “achterhoede”, van fundamenteel politieonderzoek, dat steeds verder 
afgesloten raakt van zijn onderwerp.

Deze voorwaarden beïnvloeden sterk het heersende beeld dat politie intensief voor-
werp is van onderzoek, waardoor er weinig ruimte overblijft voor een benadering van 
de politie als een element van de maatschappij in het algemeen of van het politiek-ad-
ministratief systeem in het bijzonder (Cachet, 1985). Een sociaal antropologisch pro-
ject, gefinancierd door de Portugese Stichting voor Wetenschap, illustreert bijzonder 
goed de vernieuwende, systematische en jammer genoeg te zeldzame aard van zulke 
benaderingen en de onderwerpen ervan.

3.1. Het oogpunt (discipline en methode) van waaruit de politie onderzocht wordt

Het onderwerp “politie” is, zoals elk ander, afhankelijk van de verscheidenheid van 
bestaande benaderingen. Vanuit historisch oogpunt merken we een groeiende distan-
tie van juridisch-technische studies, die er nogal eens naar neigen de rol van politie te 
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beperken tot die van loutere crime fighter. Dat is hetgeen Bittner wilde, een beweging 
op touw zetten ten voordele van de heropleving van de reflexie omtrent politie en be-
langrijke debatten op gang brengen betreffende de grenzen van dit onderzoeksonder-
werp, zelfs de mogelijkheid overwegen om een globale theorie erover te ontwikkelen 
(Brodeur, 2003). Het is ongetwijfeld zo dat er intussen in de meeste landen een kritisch 
debat is op gang gekomen.

Dit kritisch debat ondervindt niettemin moeilijkheden om tot volheid te komen in 
vernieuwende onderzoeksprogramma’s, die de plaats, rol en activiteiten van politie in 
vraag stellen, voornamelijk omdat de regering de reflexie domineert. De dominantie 
van politiebehoeften bij de themazetting van onderzoeksonderwerpen kan bij gele-
genheid nieuw perspectieven openen omwille van nieuw gemobiliseerde disciplines, 
maar dit blijft zeldzaam gezien de beperkende context. Immers ter gelegenheid van 
de themazetting wordt uitgegaan van het zoeken naar oplossingen die overeenko-
men met de politiële probleemdefinitie, met de wens om “politiewetenschappen” te 
ontwikkelen, die de groeiende vervaging van de grens tussen politie en wetenschap 
bevordert. Hoewel er verscheidenheid is, kan deze beschreven worden als intern en 
centripetaal, gericht op korte termijn perspectieven, op basis van definities van on-
middellijke problemen en vaak gekoppeld aan gevoelige politieke omstandigheden.

Ten slotte garandeert het bestaan van onafhankelijk fundamenteel onderzoek niet al-
tijd dat klassieke legalistische of statistische benaderingen worden overstegen. De re-
gelmatig vastgestelde convergentie tussen staat, zeg maar politie, en onderzoeksinsti-
tuties leidt tot een intensifiëring van deze tendens, ten nadele van bepaalde vormen 
van meer fundamenteel onderzoek. Onderzoek wordt op deze wijze uitgenodigd om 
te participeren in de productie van veiligheid, intussen de zaak van iedereen gewor-
den, inclusief deze van de onderzoeker dus. Hoewel deze externe positionering van 
belang kan zijn voor elke wetenschappelijke aanpak, geldt dit voor het parallellisme 
tussen criminologie in het algemeen en onderzoek naar politie in het bijzonder. De 
vraag dringt zich op hoe een evenwicht te bewaren tussen “over” en “voor” onder-
zoek, en tussen fundamenteel en toegepast onderzoek. Elke discipline die zichzelf uit-
nodigt in de kring van politieonderzoek vertoont dezelfde problemen van weerstand 
tegen de pragmatische druk van politie. Politie blijkt meer en meer “plural” of meer-
voudig te zijn (Monjardet & Ocqueteau, 2004), zonder dat politie noodzakelijkerwijs 
in de mogelijkheid is deze meervoudigheid invulling te geven, hetgeen te wijten is 
aan de onmogelijkheid zichzelf te bevrijden van deze utilitaire druk.

Wellicht is het daardoor dat politiewetenschappen zich lange tijd naast (los van) de 
criminologie hebben ontwikkeld. Politieonderzoek ondergaat meer echter een toene-
mende criminologische signatuur, met een multidisciplinaire invalshoek. Dat doet 
niets af van het feit dat de meeste studies dominant morfologisch of descriptief van 
aard zijn. Daarenboven valt een versnelde groei op in disciplinaire variabiliteit die het 
onderzoeksdomein blijven doorsnijden, meestal in functie van specifieke en dringende 
behoeften van de politie zelf. Opvallend is de eerder perifere, zoniet marginale, posi-
tie die geschiedkunde en sociologie innemen in het brede palet van politieonderzoek, 
juist twee sociale wetenschappen die de potentie inhouden om een extern perspectief 
op de politie te ontwikkelen. Overigens blijkt dat precies deze twee disciplines zich 
makkelijk laten combineren, zoals we kunnen vaststellen in het schaarse onderzoek 
in het Verenigd Koninkrijk, Australië en Italië. Onderzoek vanuit pschychologische of 
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antropologische invalshoek is nauwelijks voorhanden, ondanks de schaarse uitzon-
dering op de regel.

Behoudens operationele studies, werd afgelopen decennium vooral een beroep ge-
daan op de sociale wetenschappen naar aanleiding van eerder functionele bijdragen 
van de managementwetenschappen aan het politieapparaat. Dit gebeurde in de bre-
dere context van het zogn. New Public Management (NPM) en van het “crisis manage-
ment”. Deze belangrijke tendens ging ten nadele van te zeldzame socio-historische 
studies. Eigenaardig dat de oorsprong van het politieonderzoek, met name de socio-
logie, dermate makkelijk het onderspit lijkt te delven ten voordele van de bestuurs-
kunde.

Toen in West-Europa onderzoeksprogramma’s naar het politiewezen werden opgezet 
in verschillende landen ging het in grote mate om louter juridisch-technische studies, 
welke trouwens nog steeds worden gevoerd. Deze juridische bijdragen getuig(d)en 
van een eerder instrumentele visie op de politie-institutie binnen een veranderende 
context en de voortdurende ontwikkeling van nieuwe normen, in het bijzonder dan 
uiteraard strafrechtelijke. Studies omtrent de legale context waarbinnen de politie 
functioneert zijn dan ook relatief dominant, ondanks het feit dat bij herhaling bena-
drukt wordt dat hun belang dient gerelativeerd te worden in relatie tot de activiteiten 
van de politie.

In het verlengde hiervan, hoewel de onderzoekstechnieken en -methodes ook behoor-
lijk wat variëren, is het opmerkelijk dat het zeer vaak gaat om een combinatie van 
verschillende methodologische aanpakken, waarbij het persoonlijk interview lijkt 
te domineren. Ondanks de vaststelling dat de meeste onderzoekers pleiten voor het 
doorvoeren van participerende observatie als meest geëigende onderzoeksmethode 
voor politieonderzoek, dient eraan herinnerd te worden dat dit slechts mogelijk is 
wanneer hiertoe de middelen voorhanden zijn en de toegang tot het onderzoeksveld 
verzekerd is. Ondanks het feit dat over het algemeen een stijging valt waar te nemen 
van de financiële middelen besteed aan politieonderzoek, moeten we een terugval 
vaststellen van dit soort van onderzoek, gegeven de financieringsproblemen en de 
onderzoeksduur die degelijke participerende observaties vereisen.

Documentenstudie blijft, op voorwaarde dat het niet gaat om een hagiografie van po-
litiediensten, een belangrijke bron voor wetenschappelijk onderzoek naar de politie. 
Deze methode laat toe om nieuwe onderzoeksperspectieven te ontwikkelen en op een 
rustige manier “trendy” en “hot” onderwerpen te behandelen, ondanks het toegangs-
probleem dat zich dikwijls stelt. Vormen van innovatief onderzoek hebben we kunnen 
detecteren, weze het op eerder beperkte schaal. Zo is er bijvoorbeeld het onderzoek 
gebaseerd op observaties door middel van videobewaking, wat nogal onthullende 
resultaten blijkt op te leveren aangaande de politieactiviteit. Deze techniek werd zeer 
recent gehanteerd door Lomell in Noorwegen en door Dixon in Australië.

3.2. Schandalen leiden tot tunnelblindheid

Sommige aanleidingen zijn natuurlijk van groot belang voor de algemene oriënta-
tie van onderzoeksonderwerpen als het over politie gaat. Politieonderzoek ontstaat 
meestal in woelig water, en wordt meer dan eens getriggerd door schandalen en dra-
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matische gebeurtenissen die tot crisissen aanleiding geven, waaromtrent de media 
overigens uitgebreid berichten. Deze context beïnvloedt en structureert sterk de ont-
wikkeling van het politieonderzoek, niet enkel de onderzoeksthema’s, maar ook de 
gehanteerde methoden, zoals reeds opgemerkt. Dat betekent niet dat de politie niet bij 
machte zou zijn deze omstandigheden in haar voordeel om te buigen, zeker daar waar 
het gaat om die politietaken die discreet of ‘geheim’ van aard zijn. In feite versterkt 
de frequente bekommernis om een duidelijk antwoord te verschaffen op schandalen 
(die door de media worden uitvergroot) de tendens vanwege beleidsmakers om bij 
voorkeur onderzoek naar de politie op lokaal niveau te financieren. Men gaat immers 
uit van de veronderstelling dat dergelijke schandalen een grote impact hebben op de 
opinie van burgers en dit geeft voeding aan de intentie beter greep te krijgen op deze 
publieke opinie. Dit kadert dan ook in de zorg die overheden besteden aan de ontwik-
keling van nieuwe strategieën om het dagelijks beeld dat over de politie domineert te 
beïnvloeden. Een dergelijke bekommernis beïnvloedt ingrijpend de onderzoeksfinan-
ciering, een kritieke factor voor de oriëntatie van het politieonderzoek.

Meestal is in deze omstandigheden de themazetting van het onderzoek eerder ge-
relateerd aan “lokale” politieke motivaties (nu en dan in de vorm van investeringen 
door de centrale regering in dit lokaal gebied) dan aan theoretische belangstelling. 
Deze configuratie geeft goed de spanning aan tussen “theorievorming over politie” 
en “politie-organisatie”, en in welke mate de mogelijkheden beperkt zijn om de the-
orievorming over politie te verdiepen. Veel onderzoekers zijn ten gronde de mening 
toegedaan dat politiekennis voortvloeit uit de kennis van de interventieagent, kennis 
over hun taken en hun organisatie. Zelden is echter dergelijke kennis voldoende aan-
wezig vanuit een universitaire setting of een onderzoeksinstelling. De positie van de 
onderzoeker kan significant beïnvloed worden door verschillende factoren, die mede 
de ontwikkeling van empirisch onderzoek zullen oriënteren, zoals het bestaan van 
criminologie als een erkende, wetenschappelijke discipline en/of het bestaan van re-
guliere basisopleidingen die erkend worden in de context van de politieopleiding, zo-
als in Australië (Dupont, 2009) en Nederland (De Kimpe, Ponsaers & Verhage, 2009) 
bijvoorbeeld.

Hoger gesignaleerde conjuncturele aanleidingen tot onderzoek brengen met zich mee 
dat het risico bestaat dat de onderzoeksdynamiek al vlug in mekaar stort. Daarom 
zijn er klaarblijkelijk ook velden -“modes”- die verlaten worden door het onderzoek, 
zeker wanneer er elementen zijn op het niveau van de politieke financieringscon-
text die zich hierop enten in een logica van “ontdekking” (cfr. supra). Een dergelijke 
logica gaat in tegen vormen van longitudinaal evaluatieonderzoek die gericht zijn 
op het volgen van evoluties over een langere termijn. Samen met de gesignaleerde 
modetrends en de bevestiging van het feit dat de verhoopte veranderingen hebben 
plaatsgevonden en de problemen dus opgelost zijn, leidt dit tot de situatie dat noch 
politici, noch politiemensen sterk geneigd zijn onderzoek te reactiveren. Zij riskeren 
immers dat zij geconfronteerd worden met de erkenning van het falen van de onder-
nomen hervormingen.

Naast de ontdekkingstocht naar “ontdekkingen”, die door onderzoekers gewaar-
deerd wordt omdat dergelijke onderzoek toelaat het beeld van wetenschappelijke in-
novatie in stand te houden en het mogelijk maakt een onderzoeksveld wetenschap-
pelijk als het ware te “bezetten”, valt het op dat onderzoek steeds sneller resultaten 
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moet opleveren. Dit is niet enkel omwille van politieke redenen, maar ook omdat de 
onderzoeksfinanciering enkel uiterst krappe tijdruimtes laat. Verder dient erkend te 
worden dat meer dan ooit voorheen academische carrières snellere en hogere output 
vergen. We doelen hier op de publicatie- en raking-logica die steeds ingrijpender in-
gang vindt, waardoor longitudinaal onderzoek alsmaar moeilijker te realiseren valt.

3.2.1. Opmerkelijk grote verscheidenheid van de onderzoeksthema’s en -onderwerpen

Terugkerende thema’s … voor continuïteit in het onderzoek?

Op grond van wat hierboven reeds werd neergeschreven zijn de vroegst ontwikkelde 
en frequentst voorkomende onderzoeksonderwerpen : de lokale politie en de meest 
zichtbare politiepraktijken op straat. Het feit dat deze thema’s behoren tot het dage-
lijkse leven, een soort van familiariteit inhouden en omwille van hun frequente asso-
ciatie met problemen van politiële ethiek, groeien zij als het ware uit tot onvermijde-
lijke onderwerpen. Eens deze thema’s voorwerp zijn geweest van onderzoek leiden ze 
haast evident tot evaluaties die gericht zijn op het nagaan van de conformiteit tussen 
politiepraktijken en de politieopleiding.

Die onderwerpen die te maken hebben met discrete of geheime politiële praktijken 
worden meestal enkel op een normatieve manier aangepakt, door het updaten van 
procedures en doctrines, welke uiteindelijk terug uitlopen op organisatorische aange-
legenheden zoals structuur, taken en politiecultuur.

Een bepaalde diversiteit … voor een bepaalde creativiteit?

De thematische diversiteit is onbetwistbaar, maar lijkt bovenal een luxe in die landen 
die beschikken over een substantieel onderzoekspatrimonium. Indien een dergelijke 
nationale traditie ontbreekt, is deze diversiteit eerder te begrijpen als een kwestie van 
het verzamelen van monografieën, sterker nog, van anecdotes vanwege een paar leer-
gierige individuen, of het nu gaat om politiemensen dan wel om academici. Dergelijke 
initiatieven geven zelden aanleiding tot creatieve openingen voor verder onderzoek 
en verdiepend inzicht in de politie. Meestal is dit het gevolg van het feit dat er een ge-
brek is aan een solied theoretisch kader om de onderzoeksbevindingen in te kaderen.

De excessen van politieonderzoek

Het gaat hier om twee vormen van excessen, met name van diversiteit en van conti-
nuïteit. Het gaat telkens om excessen die nadelig kunnen zijn voor zijn tegenhanger, 
aangezien het in feite gaat om twee complementaire aspecten, die beide essentieel zijn 
voor een gezond onderzoeksbeleid. Er is verspreiding van inspanningen aan de ene 
kant ten gevolge van een te grote diversiteit, onder de vorm van een onophoudelijke 
zoektocht naar nieuwigheden (hetgeen een doel op zich lijkt te worden), en traagheid 
aan de andere kant ten gevolge van een te grote continuïteit, hetgeen ertoe kan lei-
den dat het domineren van het onderzoeksdomein een doel op zich lijkt te vormen. 
Deze twee tendensen resulteren in een combinatie van oppervlakkigheid (eenmalig 
onderzoek) en institutionalisering (“officiële” thema’s en onderwerpen). Hoewel deze 
excessen en de eruit voortvloeiende tekortkomingen grondig verbonden zijn met po-
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litieke en professionele weerstand, zijn ze daarom niet minder ook het product van 
tekortkomingen die ingeworteld zijn in onderzoeksinstellingen zelf.

Het terugkerend onderscheid tussen onderzoek voor en over de politie blijft hierbij 
ook op de achtergrond aanwezig. Deze vaststellingen hebben betrekking op de on-
derzoeksobjectieven en toegangsproblemen waarmee het onderzoek onvermijdelijk 
samenhangt (cfr. hierboven de aard van de symbiose en de bastaardvormen die er-
mee gepaard gaan, of de definities gegeven door Manning) (2009). Dit onderscheid 
mag natuurlijk niet bekeken worden op een naïeve of idealistische manier, maar dient 
begrepen te worden als ideaaltypes die toelaten mogelijke gebreken te detecteren die 
de ontwikkeling van kennis omtrent politie hinderen. Hoewel dus met deze typologie 
voorzichtig dient omgesprongen te worden, is het duidelijk dat excessen met betrek-
king tot het ene aspect invloed hebben op het andere, meer precies wanneer het gaat 
om de geproduceerde resultaten. Dit geldt zowel vanuit het standpunt van de aard en 
de vorm van hun verschijningsvorm, als van de onderzochte onderwerpen.

We moeten ons dan ook de vraag durven te stellen of de dominante thema’s inzake 
criminaliteitscontrole in het toegepaste politieonderzoek geen voorwaarde zijn (ge-
worden) voor het overleven van meer fundamenteel onderzoek? Getuige hiervan is 
het hedendaags fenomeen van de systematische ontwikkeling van werk betreffende 
kennisproductie (functioneel en operationeel volgens politiecategorieën, in de domi-
nante context van criminaliteitscontrole) (Brodeur, 2003). Dit wordt dan gerealiseerd 
middels partnership en internalisering (het eerste lijkt het tweede systematisch te 
moeten vooraf gaan). In een dergelijke context hebben politie én beleid nood aan ken-
nis en onderzoek (ad hoc, indien mogelijk), de academische wereld interesseert zich 
aan politie (is interessant als eventuele lesinhoud, ook als interessante externe finan-
cieringsbron).

Deze situatie werkt convergentie in de hand tussen overheid en onderzoekswereld. 
Dit resulteert bijvoorbeeld in : (1) meer etnologisch en microsociologisch onderzoek, 
dat vooral gericht is op politiediensten zelf en minder op politieoverheden en leiding-
gevenden; (2) meer macrosociologisch (lees : bestuurskundig en organisationeel) on-
derzoek, dat vooral bedoeld is voor politieoverheden en politiechefs. Deze opdeling 
is natuurlijk niet verrassend en maakt deel uit van de achtergrond waarop afgelopen 
decennia het politievraagstuk zich situeerde, met name de eeuwwende die de hervor-
mingsgedachte (“Police 2000”) symbolisch heeft omgeven. Meteen heeft het politie-
onderzoek een programmatisch karakter gekregen, ingebed in gewenste significante 
sociale veranderingen.

3.2.2. Twee grote gesels die deze diversiteit relativeren

Politiecultuur blijft een aantrekkelijk onderwerp

We moeten vaststellen dat de politiecultuur een aantrekkelijk onderwerp voor on-
derzoek blijft in diverse landen, vooral in de Scandinavische landen (Hoigard, 2009). 
Niettemin is het opvallend dat de term “politiecultuur” diverse inhoudelijke ladingen 
dekt, en zowat alles of niets betekent. Soms gaat het over een bepaald aantal politie-
taken, dan weer over één specifieke functie (zoals gerechtelijk werk, of interactie met 
het publiek of met minderheden), of heeft de term enkel betrekking op de interactie 
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tussen politiecollega’s, of nog de attitudes, opinies en gevoelens die die naar voor ko-
men met betrekking tot normen en waarden.

De “cultuur”-notie draagt met andere woorden zowel subjectieve als objectieve ele-
menten in zich, maar genereert vooral unificerende effecten, waarop Monjardet in 
het verleden reeds wees (Monjardet, 1996). Niettemin kunnen we een aantal vernieu-
wingspistes aanstippen in de cultuurbenadering van de politie, inzoverre ze zich niet 
beperken tot loutere veranderingsintenties.

De vervrouwelijking van het politieberoep wordt op deze manier bijvoorbeeld steeds 
meer gekozen als onderzoeksonderwerp, daar waar het gaat om de personeelssamen-
stelling en beroepsloopbanen in politiekorpsen. Ook wordt ingegaan op de interne 
en externe effecten van een dergelijke evolutie, hoe de feminisering al dan niet de 
uitvoering van politietaken in het algemeen (of van specifieke taken in het bijzonder) 
wijzigt (bijvoorbeeld met betrekking tot bepaalde clichés, bijvoorbeeld in relatie tot 
kindermishandeling of verkrachting). Ook wordt aandacht gegeven aan het mogelijk 
effect van de feminisering, maar ook van de etnische diversificatie van politiedien-
sten, op de sociale voorstellingen die politiemensen zich maken. Deze onderwerpen 
worden gesignaleerd in het Verenigd Koninkrijk door Westmarland (Westmarland, 
2001; Punch & Bisschop, 2009) en in de Verenigde Staten door Sklansky (2007)en ook 
door Pruvost (2005) in Frankrijk (Mouhanna, 2009) of Martín Fernández in Spanje en 
ook Ase, Aberg en Andersson in de Scandinavische landen.

Ook vormen “ongewenst politieel gedrag”, “afwijkend gedrag”, “politiegeweld” en 
“politiecorruptie” (zelfs de omertà) in het kader van de studie van de politiecultuur be-
langrijke onderzoeksonderwerpen. Vernieuwende tendensen kunnen we waarnemen 
in het onderzoek gecoördineerd door Dixon (1990) in Australië, dat van Jobard (1994) 
in Frankrijk en Norée (2000) in Zweden. Enigszins verrassend te noemen, gezien de 
context, is het feit dat dergelijk onderzoek (occassioneel) tot stand voormalig Joegosla-
vië, in het bijzonder in Slovenië.

Politiestructuur als containerbegrip

De politiële structuur of organisatie is ook een vergaarbak van diverse themata van 
onderzoek, zoals functies, professionele status, machten, verantwoordelijkheden, het 
gebruik van discretionaire bevoegdheid, edm. Zeer vaak beperkt onderzoek zich tot 
een beschrijving in plaats van over te gaan tot een echte analyse of beoordeling. De 
“reorganisaties” en “hervormingen” van politiesystemen prikkelen in het bijzonder 
de interesse van onderzoekers, maar dit leidt frequent tot loutere descripties, sterker 
nog tot de herbevestiging (in een politiecontext) van bestaande en dominante ma-
nagementnormen. Dit leidt tot een vorm van “managerialisme” dat zich laat leiden 
door een zich ontwikkelende consultancy-markt gericht op politie, een markt die bij-
zonder lucratief kan zijn en groeit ten nadele van evaluaties die op een genuanceer-
dere wijze hervormingen bestuderen.

In deze context van doordringende hervormingen, kan men een verhoogde, zeg maar 
massieve focus op “politiemodellen” vaststellen, voornamelijk op “gemeenschapsge-
richte politie” en “buurtpolitie”, vergezeld van diverse methoden (in het bijzonder 
“probleem georiënteerde politie”). Eens de toon was gezet bij de auteurs zoals de En-
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gelsman Fielding (1992), werden deze onderwerpen snel overal populair. De domi-
nantie van de Angelsaksische invloed is opnieuw onbetwistbaar, waardoor opnieuw 
de nood ontstaat voor bredere benaderingen, ver weg van “trendy” onderzoek. De 
dominante aanpakken streven vooral naar het creëren van nieuwe filosofieën (meestal 
via een cultuurverandering) of nieuwe, meer professionele methodes voor de organi-
satie van het politiewerk (meestal via diverse specialisaties). Het is daarom niet ver-
rassend dat evaluatieonderzoek een vooraanstaande uitdaging is geworden, balance-
rend “binnen” en “buiten” posities, van hervorming en kritiek, maar onmiskenbaar 
meer in het voordeel van het eerste.

3.2.3. Gebreken en troeven van politieonderzoek

Verschillende auteurs vermelden gebreken en hiaten in het bestaande politieonder-
zoekspatrimonium. De Amerikaanse auteurs (Maning & Warfield, 2009) bijvoorbeeld 
leggen de klemtoon op diverse onderwerpen die voor het ogenblik afwezig zijn in het 
werk van landgenoten. Terecht merken zij op dat de vaak pragmatische onderzoeks-
aanpak of de nood aan snelle resultaten met zich meebrengt dat politie onvoldoende 
bestudeerd wordt in zijn associatieve, socio-economische of mediacontext. Ten eerste 
merken zij een teveel aan etnocentriciteit op, maar ook teveel onderzoek naar poli-
tie en te weinig onderzoek naar “policing”. In dit verband wordt echter opgemerkt 
dat deze observaties wellicht gemakkelijk kunnen veralgemeend worden naar andere 
landen, gezien overal sterk reducerende stereotype beelden aanwezig zijn omtrent de 
maatschappelijke rol van de politie.

Tal van voorbeelden worden door de auteurs gegeven in het boek omtrent mogelijke 
nieuwe perspectieven om de politierealiteit te bestuderen, in het bijzonder daar waar 
het gaat om het groeiend “consumentisme” ten aanzien van veiligheid en politie, en 
ook in de vervaging van de grenzen met nieuwe veiligheidsactoren in de sfeer van 
toezicht en bewaking, private beveiliging en zelfs recherche. Voorbeelden hebben we 
hiervan genoteerd in het Verenigd Koninkrijk door Jefferson & Shapland (1994), in 
Frankrijk door Ocqueteau (1997) en ook volgens de werken van Hoogenboom (1994) 
in Nederland en België (Rosenthal et al, 2005).

De institutionele dynamiek van een bepaald type van politieonderzoek in een speci-
fieke nationale context maakt dat de balans ofwel doorslaat in de richting van een ali-
bifunctie en een pragmatische bekommernis, dan wel in de richting van meer extern 
onderzoek, met alle kenmerken van dit laatste zoals : zichtbare fluctuaties, moeiza-
me opstartfases en inherente spanningen. Institutionele grenzen beïnvloeden ook wat 
niet bestudeerd wordt, of moeilijk bestudeerd wordt, of wat steeds moeilijker wordt, 
zoals het empirisch onderzoek naar transnationale politie tegen de achtergrond van 
het Schengenakkoord.

Maar naast de hiaten die worden gesignaleerd, bevatten de bijdragen in ons boek 
ook tal van voorbeelden van onderzoekswerk dat meer dan bijzondere belangstel-
ling waard is en om herhalingsonderzoek vraagt in andere contexten. Vanuit dit oog-
punt blijkt Australië opmerkelijk vruchtbare bodem voor innovatie (Dupont, 2009). 
Hier wordt op een nuttige wijze de Angelsaksische invloed gemobiliseerd, terwijl ook 
nieuwe onderzoekswegen worden bewandeld die zich hiervan onderscheiden zonder 
zich ervan te isoleren.
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Het junior management wordt regelmatig betrokken bij onderzoek, maar het senior ma-
nagement niet, tenzij op een “onzichtbare”, indirecte manier, door hen te mobiliseren 
als getuigen in het onderzoek naar hun ondergeschikten. Uit onderzoek blijkt dat dit 
senior management over een grotere mobiliteit beschikt dan het junior management. 
Het zou interessant zijn de methoden en motivaties van deze mobiliteit diepgaander 
te bestuderen, alsook meer de besluitvormingsprocessen, het management, de bud-
gettering en het beleidsontwerp te bestuderen. Voorbeelden hiervan zijn Reiner (1991) 
in het Verenigd Koninkrijk ; Wall (1998), Mastrofski (2006), Hunt & Magenau (1989) 
in de Verenigde Staten; Ocqueteau (2006) in Frankrijk; en ook De Kimpe (2006) in Bel-
gië.

De relatie tussen de strafrechtsbedeling en de politie is al te uitzonderlijk het onder-
werp van onderzoek, net zoals ook het recherchewerk dat is, en meer specifiek de ac-
toren in de sfeer van de bestrijding van economische en financiële criminaliteit. Dit 
soort van politieonderzoek stoot blijkbaar courant op problemen van toegankelijkheid 
van bronnenmateriaal, gekoppeld aan de lage intrinsieke zichtbaarheid van dit soort 
van politiewerk, en voornamelijk het geheim dat er ermee gepaard gaat. Blijkbaar 
bemoeilijkt dit het krijgen van toegang tot databestanden, zelfs wanneer er zich een 
soort van onderzoekstraditie ontwikkelt.

Ondanks dat het een behoorlijk oud onderwerp is, wordt het politieel vakbondswe-
zen relatief weinig bestudeerd. Zoals de werken van Monjardet of bepaalde Australi-
sche werken over het onderwerp illustreren van Finnane (2002), Fleming et al. (2006) 
is dergelijke studie nochtans fundamenteel, in het bijzonder voor het begrijpen van de 
weerstand tegen de introductie van veranderingen in politieorganisaties, zowel in or-
ganisatie als in de taakuitvoering.

De verkeerspolitie is ook een verwaarloosd domein, opnieuw met de opmerkelijke 
uitzondering van Australië (Homel, 1988) en ook Zwitserland (Koenig, 1989). Opval-
lend is dat de politieactiviteit in dit domein duidelijk maakt dat specifieke fenomenen, 
specifieke onderzoeksmethodieken vergen.

Ook het politieonderwijs, een onderzoeksveld waarvan het belang nochtans perma-
nent onderlijnd wordt door hervormingsbewegingen, blijft een verwaarloosd onder-
zoeksdomein. In navolging van Angelsaksisch onderzoek over opleidingsmethoden 
(zoals : Van Maanen, 2003) werden recent onderzoeken gevoerd in Australië (Chan et 
al., 2003) en in Frankrijk (Gorgeon & Monjardet, 2004), onderzoek dat als voorbeeld 
kan gelden om gereproduceerd te worden in andere nationale contexten.

Het is opmerkelijk dat het politiewerk dat zich concentreert op “risicopopulaties”, 
wellicht één van de exponentieel groeiende politieaktiviteiten, zelden onderwerp is 
van onderzoek, tenminste van solied empirisch onderzoek dat het traditionele on-
derwerp van etnische discriminatie overstijgt. Diverse alternatieve onderzoekswegen 
vinden we terug in Engelse, Franse, Zwitserse, Scandinavische en Portugese werken. 
In dit opzicht moet de originaliteit van een Australische studie naar het inzetten van 
informanten in dit kader (Settle, 1995) opnieuw vermeld worden. Australië is boven-
dien ook het land van te zeldzame studies gewijd aan strafrechtelijke gegevens en in-
formatie verzameld in politiecomputers.
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Op het hiatenlijstje dienen we eveens de geringe aandacht te vermelden voor de stu-
die van de impact van technologie op het politiewerk. Dit gebrek is uiteraard verbon-
den met het reeds gesignaleerde gebrek aan onderzoek naar geheim politie- en on-
zichtbaar kantoorwerk. Beide soorten van activiteiten worden immers in toenemende 
mate gevoerd middels technologische hulpmiddelen. Vooral bepaalde vroege Noord-
Amerikaanse, maar ook Australische en Belgische, studies zijn in deze context het 
vermelden waard, aangezien zij zich richten op de logica die zich ontwikkelt bij de 
invoering van technologisch materiaal (in de informatiehuishouding, maar eveneens 
in het forensisch onderzoek). De groeiende aandacht voor nieuwe informatie- en com-
municatietechnologie verwijst eveneens naar de zich constant versterkende band tus-
sen politie en media. Hierdoor wordt de illussie van openheid en toegankelijkheid ge-
wekt, maar wordt vooral duidelijk dat politie zich tot in de kleinste details bekommert 
over haar imagoprobleem als instelling in het algemeen en over de garandering van 
de individuele rechten in het bijzonder. De Noord-Amerikaanse pionieronderzoeken 
kennen slechts een paar (te zeldzame) equivalenten, bijvoorbeeld in België. Dit soort 
van onderzoek zal in het algemeen herinneren aan de zorg voor de verdediging van 
rechten en vrijheden als het politiewerk onder het mediavoetlicht komt, niet enkel in 
fictie serials of tijdens het journaal, maar evenzeer doorheen documentaires of vormen 
van real-life televisie.

Onderzoek naar internationale politiesamenwerking neemt toe (onder andere in het 
kader van antiterrorisme), doch al te traag. Gezien de juridische dimensie die hiermee 
gepaard gaat en de moeilijke toegang tot gevoelige informatie, gaat het om een onder-
zoeksdomein dat slechts moeizaam de nieuwsgierigheid van onderzoekers weet te 
wekken. Veel onderzoek in deze sfeer beperkt zich tot juridische descriptie van com-
plexe situaties. Een paar Belgische, Franse en Scandinavische werken pogen deze di-
agnose wat bij te stellen.

In laatste instantie dient opgemerkt dat er een gebrek bestaat aan vergelijkend on-
derzoek in Europese context. Met de uitzondering van zeldzaam Italiaans onderzoek 
in de jaren 1990, is de vergelijking van de verschillende nationale politiesystemen op 
basis van empirische onderzoeken vooral het product van Amerikaans en Engels on-
derzoek, waarvan de grenzen en vooral reducerende effecten opgemerkt werden. Dit 
veld blijft grotendeels bezet door onderzoek van historische aard, dat zich alligneert 
op een “alles is beter dan niets”-tendens.

4. Het wetenschappelijk en disciplinair etnocentrisme overstijgen

Zoals we reeds opmerkten zijn de ontwikkeling en het handhaven van onafhankelijk 
en kwaliteitsvol onderzoek naar politie nauw verbonden aan opportuniteitsstructu-
ren, met name : (1) de afstand tussen de staat en de politie (die de politieke gevoelig-
heid bepaalt van het onderzoeksobject), (2) de gelaagdheid van de politieorganisatie, 
en (3) de graad van internalisering van kwalificaties en vaardigheden door de poli-
tie.

Hieraan dienen we verdere omstandigheden toe te voegen die specifiek zijn voor het 
universitair onderzoek en onderwijs, die de impact van de middelpuntvliedende of 
–zuigende kracht van de staat versterken (of verzwakken?) op de productie van we-
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tenschappelijke kennis inzake politie. Deze omstandigheden passen in een internati-
onale context die gekenmerkt wordt door onevenwichten, wederzijdse beïnvloeding 
tussen landen van doctrines, modellen en wetenschappelijke producties. Hoe contra-
dictorisch het ook moge klinken : soms leidt dat tot wederzijdse versterking, zelfs 
wanneer er wederzijds wantrouwen bestaat, tot wederzijdse minachting.

We besluiten deze bijdrage door te benadrukken dat dit niet de ultieme studie is, ge-
produceerd op basis van het beschikbaar onderzoek naar politie. Om deze ambitie 
waar te maken zouden natuurlijk nog veel andere landen moeten worden opgeno-
men in het overzicht. We zijn er ons natuurlijk ook zeer bewust van dat het hier gaat 
om “levende materie” en dat er elke dag duizenden onderzoekers over de hele wereld 
bezig zijn met politieonderzoek. We zijn echter overtuigd dat het oneindig wenselijk 
zou zijn om zo’n vertaalwerk en grondig onderzoek van politiestudies verder uit te 
bouwen, studies die nu al te gecompartimenteerd zijn of in een immobiliserende do-
minatiestrijd verwikkeld zijn.

Bibliografie

AHIC, J., BISSCHOP, L., MAESEELE, T., KLIMA, N., VAN DROOGENBROECK, S. 
(2009). Former Yugoslavia : Research development and surprises, in : Ponsaers, P., 
Tange, C., Van Outrive, L. (eds.), Regards sur la police – Insights on police, Un quart de  
siècle de recherche sur la police en Europe et dans le monde anglo-saxon – Quarter of a century 
research on police in Europe and the anglo-saxon world, Bruylant : Bruxelles/Brussels.

BRODEUR, J.-P. (1995). Comparisons in policing: an international perspective, Aldershot, 
Avebury Publishing.

BRODEUR, J.-P.(ED.) (1998). How to Recognize Good Policing: Problems and Issues, Thou-
sand Oaks, CA, Sage.

BRODEUR J.-P. (2003). Les visages de la police. Pratiques et perceptions, Montréal, Presses 
de l’Université de Montréal.

CACHET, A. (1985). “Sociologie van de politie sinds ‘70”, Tijdschrift voor de Politie, 1, 
1-11.

CHAN, J., DEVERY, C., DORAN, S. (2003). Fair cop: Learning the art of policing, Toronto, 
University of Toronto Press.

DE KIMPE, S. (2006). Het woord is aan de korpschef – Een onderzoek naar het profiel en het 
discours van de Vlaamse korpschef van de lokale politie, Brugge, Uitgeverij Vanden Broele, 
Reeks Burger, bestuur & beleid.

DE KIMPE, S., PONSAERS, P., VERHAGE, A. (2009). Belgique : Évolution d’une re-
cherche entre contexte sociopolitique et confluence partielle d’intérêts, in : Ponsaers, 
P., Tange, C., Van Outrive, L. (eds.), Regards sur la police – Insights on police, Un quart de 
siècle de recherche sur la police en Europe et dans le monde anglo-saxon – Quarter of a century 
research on police in Europe and the anglo-saxon world, Bruylant : Bruxelles/Brussels.

DIXON, D., BOTTOMLEY, K., COLEMAN, C., GILL, M. WALL, D. (1990). “Safeguard-
ing the rights of suspects in police custody”, Policing and Society, 1, 115-140.



De verhouding politie – wetenschappelijk onderzoek

148 Maklu 

DUPONT, B. (2009). Australie : Entre liens privilégiés avec la recherche anglo-Améric-
aine et innovation, in : Ponsaers, P., Tange, C., Van Outrive, L. (eds.), Regards sur la 
police – Insights on police, Un quart de siècle de recherche sur la police en Europe et dans le 
monde anglo-saxon – Quarter of a century research on police in Europe and the anglo-saxon 
world, Bruylant : Bruxelles/Brussels.

FIELDING, N. (1992). Community Policing, Oxford, Clarendon Press.

FINNANE, M. (2002). When police unionise: The politics of law and order in Australia, Syd-
ney, The Institute of Criminology.

FLEMING, J., MARKS, M., WOOD, J. (2006). ‘Standing on the inside looking out’: The 
significance of police unions in networks of police governance, The Australian and New 
Zealand Journal of Criminology, 39, 1, 71-89.

GORGEON, C., MONJARDET, D. (2004). “La socialisation professionnelle des polic-
iers, dix ans plus tard, tome 4: la cristallisation”, Paris, IHESI CERSA Acadie.

HOMEL, R. (1988). Policing and punishing the drinking driver, New York, Springer-Ver-
lag.

HOOGENBOOM, A.B. (1994). Het politiecomplex: over de samenwerking tussen poli-
tie, bijzondere opsporingsdiensten en particuliere recherche, Arnhem, Gouda Quint.

HØIGÅRD, C. (2009). Denmark, Norway and Sweden: When limited research is rhy-
ming with extensive works and broad themes, in : Ponsaers, P., Tange, C., Van Outrive, 
L. (eds.), Regards sur la police – Insights on police, Un quart de siècle de recherche sur la po-
lice en Europe et dans le monde anglo-saxon – Quarter of a century research on police in Eu-
rope and the anglo-saxon world, Bruylant : Bruxelles/Brussels.

JEFFERSON, T., SHAPLAND, J. (1994). “Criminal Justice and the Production of Order 
and Control”, British Journal of Criminology, 34, 3, 265-284.

JOBARD, F. (1994). L’usage de la force par la police dans les pays anglo-saxons, Paris IHESI-
IEP.

KOENIG, M. (1989). “Verkehrsdelinquenz aus polizeilicher Sicht”, in Groupe suisse 
de travail de criminologie (Ed.), Délinquance routière, Grüsch, Verl. Rüegger, 315-323.

MAGENAU, J., HUNT, R.G. (1989). “Socio-political networks for Police Role-Mak-
ing”, Human Relations, 42, 547-560.

MANING, P.K., YURSZA WARFIELD, G. (2009). United States : Research for the po-
lice and knowledge accumulation, in : Ponsaers, P., Tange, C., Van Outrive, L. (eds.), 
Regards sur la police – Insights on police, Un quart de siècle de recherche sur la police en Eu-
rope et dans le monde anglo-saxon – Quarter of a century research on police in Europe and the 
anglo-saxon world, Bruylant : Bruxelles/Brussels.

MASTROFSKI, S. (2006). “On Community Policing”, in WEISBURD, D., BRAGA, A. 
(Eds), Police Innovation, Cambridge, Cambridge University Press, 44-73.

MONJARDET, D. (1985). “Police et sociologie : questions croisées”, Déviance et société, 
8, 4, 297-311.

MONJARDET, D. (1994). “La culture professionnelle des policiers”, Revue française de 
sociologie, 35-3, juillet-septembre, 393-412.



De verhouding politie – wetenschappelijk onderzoek

Maklu 149

MONJARDET, D. (1996). Ce que fait la police ; sociologie de la force publique, Paris, Édi-
tions La Découverte.

MONJARDET, D. OCQUETEAU, F. (DIR.) (2004). Problèmes politiques et sociaux ; la po-
lice : une réalité plurielle, Dossier n° 905.

MONJARDET, D. (2008), Notes inédites sur la chose policière 1999-2006, Paris, La décou-
verte.

MOUHANNA, Ch. (2009). France : Une lutte incessante autour de la recherche sur la 
police et le policing, in : Ponsaers, P., Tange, C., Van Outrive, L. (eds.), Regards sur la 
police – Insights on police, Un quart de siècle de recherche sur la police en Europe et dans le 
monde anglo-saxon – Quarter of a century research on police in Europe and the anglo-saxon 
world, Bruylant : Bruxelles/Brussels.

NORÉE, A. (2000). Laga befogenhet. Polisens rätt att använda vold, Akademisk avhan-
dling för juris doktorsexamen vid Stockholms universitet, Stiftelsen Skrifter ugitt av 
Juridiska fakulteten vid Stockholms universitet.

OCQUETEAU, F. (1997). Les défis de la sécurité privée, Paris, l’harmattan.

OCQUETEAU, F. (2006). Mais qui donc dirige la police ? Sociologie des commissaires, Paris, 
Armand Colin.

PONSAERS, P., TANGE, C., VAN OUTRIVE, L. (eds.) (2009). Regards sur la police – 
Insights on police, Un quart de siècle de recherche sur la police en Europe et dans le monde 
anglo-saxon – Quarter of a century research on police in Europe and the anglo-saxon world, 
Bruylant: Bruxelles/Brussels, 607.

PRUVOST, G. (2005). L’accès des femmes à la violence légale. La féminisation de la police 
(1935-2005), thèse de doctorat, Paris, EHESS, décembre.

PUNCH, M., BISSCHOP, L. (2009). United Kingdom : Legacy of the founders of the re-
search on police, in : Ponsaers, P., Tange, C., Van Outrive, L. (eds.), Regards sur la police 
– Insights on police, Un quart de siècle de recherche sur la police en Europe et dans le monde 
anglo-saxon – Quarter of a century research on police in Europe and the anglo-saxon world, 
Bruylant : Bruxelles/Brussels.

RECASENS I BRUNET, A., RODRIGUEZ BASANTA, A., DA AGRA, C., LEITE 
QUEIROS, C., SELMINI, R. (2009). Espagne, Portugal et Italie : Un développement de 
la recherche au cœur de démocraties latines fragiles, in : Ponsaers, P., Tange, C., Van 
Outrive, L. (eds.), Regards sur la police – Insights on police, Un quart de siècle de recherche 
sur la police en Europe et dans le monde anglo-saxon – Quarter of a century research on police 
in Europe and the anglo-saxon world, Bruylant : Bruxelles/Brussels.

REINER, R. (1991). Chief Constables, London, Oxford University Press.

REINER, R. (1991). “Policing and the police”, in MAGUIRE, M., MORGAN, R., REIN-
ER, R. (Eds), Oxford Handbook of Criminology, Oxford, Clarendon, 998-1049.

REINER, R. (1992). The politics of the police, Oxford, Oxford University Press.

REINER, R. (2000). “Police Research”, in King, R., Wincup, E. (Eds), Doing research on 
crime and justice, Oxford, Oxford University Press, 205-235.



De verhouding politie – wetenschappelijk onderzoek

150 Maklu 

SETTLE, R. (1995). Police informers: Negotiation and power, Leichhardt, The Federation 
Press.

SIGRIST, A. (2009). Une recherche disparate pour une monde policier éclaté, in : Pon-
saers, P., Tange, C., Van Outrive, L. (eds.), Regards sur la police – Insights on police, Un 
quart de siècle de recherche sur la police en Europe et dans le monde anglo-saxon – Quarter 
of a century research on police in Europe and the anglo-saxon world, Bruylant : Bruxelles/
Brussels.

SKLANSKY, D. (2007). Democratic Policing, Palo Alto, Stanford University Press.

TANGE, C. (2009). Belgique : Évolution d’une recherche entre contexte sociopolitique 
et confluence partielle d’intérêtes, in : Ponsaers, P., Tange, C., Van Outrive, L. (eds.), 
Regards sur la police – Insights on police, Un quart de siècle de recherche sur la police en Eu-
rope et dans le monde anglo-saxon – Quarter of a century research on police in Europe and the 
anglo-saxon world, Bruylant : Bruxelles/Brussels.

VAN MAANEN, J. (2003). « Comment devient-on policier ? », in BRODEUR, J.-P., 
MONJARDET, D., Connaître la police : grands textes de la recherche anglo-saxonne, Paris, 
La Documentation Française, 129-154.

WALL, D. (1998). The Chief Constables of England & Wales: the socio-legal history of 
a criminal justice elite, Aldershot, Ashgate.

WESTMARLAND, L. (2001). Gender and Policing: Sex, Power and Police Culture, Col-
lumpton, Willan Publishing.



Maklu 151

Een academisch wederwoord

Elke Devroe1

Inleiding

Naar aanleiding van het evaluatierapport ’10 jaar politiehervorming’ van de Federale 
Politieraad (in deze bijdrage verder afgekort als het ‘rapport’) dat in deze reader als 
eerste bijdrage verscheen, werden drie academische seminaries georganiseerd met als 
titel ‘De politiehervorming: politie en wetenschap in debat’. Op een eerste kick-off stu-
diedag werd vanuit verschillende hoeken op het rapport gereageerd. Prof. P. Ponsaers2 
gaf tijdens die gelegenheid aan dat ‘politieonderzoek een noodzakelijke voorwaarde is voor 
een democratische politie’. Het bestaande politieonderzoek dat aan de universiteiten en 
hogescholen werd gevoerd afgelopen jaren werd echter nauwelijks in het rapport ver-
werkt. Toch is het uitermate belangrijk dat de wetenschappelijke wereld, vanuit een 
jarenlange ervaring met wetenschappelijk onderzoek over politiële thema’s, een open 
debat kan aangaan over een dergelijk belangrijk thema als de politiehervorming. De 
opzet van de seminaries was enerzijds het rapport aan te vullen en te verrijken met 
eigen onderzoeksgegevens en anderzijds het rapport kritisch onder de loep te nemen. 
Met deze doelstelling voor ogen werden gedurende 2009 door de drie Vlaamse crimi-
nologieopleidingen aan de drie Vlaamse universiteiten ‘academische seminaries’ ge-
organiseerd, elk met hun eigen opzet, uitwerking, en inhoudelijke invulling.

Deze bijdrage brengt een verslag van deze academische studiedagenreeks en sluit af 
met een kritische toekomstgerichte noot. Zowel de kick-off studiedag als de afslui-
tende studiedag vallen buiten het bestek van deze bijdrage. De beleids, – of praktijk-
bijdragen die daar gebracht werden komen immers elders in deze reader aan bod. De 
focus ligt hier op wat de wetenschappelijke wereld aanbracht tijdens de seminariereeks. 
Over academische lezingen die tot een bijdrage voor deze reader werden herwerkt 
(Paul Ponsaers, Brice De Ruyver, Marleen Easton, Lodewijk Gunther Moor en Cees 
Vander Vijver) wordt in deze bijdrage niet gerapporteerd. Dit verslag biedt een gedi-
versifieerd kleurenpalet aan thema’s, aandachtspunten, bekommernissen en indruk-
ken die tijdens deze seminaries aan bod kwamen. Deze bijdrage kwam tot stand door 
participatie aan de seminaries, waarbij nota’s werden gemaakt tijdens de lezingen3. 
Tevens werden de presentaties die werden gegeven, bestudeerd. De lezingen en de-
batten werden opgenomen en uitgetikt, dus hier en daar wordt plaats gemaakt voor 
citaten. Deze bijdrage heeft niet de pretentie een exhaustief overzicht te bieden van al 

1 Hoofdredacteur Cahiers Politiestudies, lid onderzoeksgroep ‘Sociale Veiligheidsanalyse’, Vak-
groep Strafrecht en Criminologie, universiteit Gent. 

2 Lezing Prof. P. Ponsaers ‘Politieonderzoek als noodzakelijke voorwaarde voor een democratische 
politie’ studiedag 2 juli 2009, ‘Het rapport besproken’, Koninklijke Militaire School, Brussel. 

3 Met dank aan Katrien Van Altert en Lieselot Bisschop voor hulp bij de verslaggeving van het VUB 
seminarie.
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wat op deze seminaries aan bod kwam. Dat is mogelijk noch wenselijk4. In deze bij-
drage vindt de lezer, en zeker diegene die niet aanwezig kon zijn op deze seminaries, 
een brede informatie van de diversiteit aan wetenschappelijke inzichten, onderzoeks-
gegevens en discussiepunten die tijdens dit interessante ‘academische wederwoord’ 
werd gedemonstreerd.

1. De academische seminaries in vogelvlucht

Hierna volgt een overzicht per seminarie van de thema’s die aan bod kwamen en de 
gehanteerde formule.

1.1. Seminarie Vrije Universiteit Brussel op 16 september 2009

Dit seminarie met als titel “Tien jaar politiehervorming: effecten en knelpunten in het dage-
lijks politiewerk” werd op 16 september 2009 in samenwerking met de “Université Li-
bre de Bruxelles”, georganiseerd.

Volgende thema’s kwamen aan bod:

In de voormiddag werd ingezoomd op het eigenlijke politiewerk. In de namiddag 
werd de rol van de politie in de samenleving bestudeerd.

1.  Wijkwerking, interventie en politiecultuur (Chaim Demarée)
2.  Leiderschap en opleiding (Sofie De Kimpe)
3.  Police de proximité et police excellente (Carrol Tange)
4.  Het wettelijk kader (Paul de Hert)
5.  Het veranderingspotentieel van de politie (Margo De Koster)
6.  Les missions principales de police (Sybille Smeets)

De formule die werd gehanteerd was de volgende:

•	 Lezingen uitsluitend door academici van de VUB/ULB
•	 Nederlandstalige en Franstalige bijdragen
•	 Plenair / debat met de zaal / debat met panel en de zaal

1.2. Seminarie Associatie Universiteit Gent op 29 oktober 2009

Dit seminarie met als titel “10 jaar politieonderzoek: verleden en toekomst” werd geor-
ganiseerd door een samenwerkingsverband van de associatieonderzoeksgroep (aOG) 
“Bestuurlijke Veiligheidsvraagstukken” die uit de volgende onderzoeksgroepen be-
staat: Sociale Veiligheidsanalyse (SVA-UGent), Institute for International Research on 
Criminal Policy (IRCP-UGent) en de onderzoekslijn ‘Governing & Policing Security’ 
van het departement Handelswetenschappen en Bestuurskunde (Hogent).

4 De presentaties van de lezingen zijn beschikbaar op de website van het Centrum Politiestudies 
(zie: www.police.be/cps). Meer detailinformatie over de concrete daginhoud van elk van deze 
drie seminaries is beschikbaar bij de universiteiten zelf. Voor meer informatie zie: – www.sva.
ugent.be – www.gofs.ugent.be – www.law.kuleuven.be/linc/ en www.vub.ac.be
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Volgende thema’s, waarbij onderzoeksresultaten werden voorgesteld met verwijzin-
gen naar het rapport, kwamen aan bod:

Voormiddag: “10 jaar politieonderzoek : Verleden

1. Onderzoek naar politiecapaciteit en -functies (Antoinette Verhage)
2. Onderzoek naar vervagende grenzen met andere instanties (Marleen Easton – 

Gudrun Vande Walle)
3. Onderzoek naar integrale veiligheid (Paul Ponsaers)

Namiddag: “10 jaar politieonderzoek : toekomst”

1.  Multiple Community Policing en de toekomst (Lodewijk Gunther Moor)
2.  De toekomst van het politieonderzoek in België en Nederland (Cees Vander Vijver)

De formule die werd gehanteerd was de volgende:

•	 Zowel plenaire lezingen als panel
•	 Zowel Belgische als Nederlandse sprekers
•	 Zowel praktijkexperten als academici
•	 Interuniversitair karakter (ook academici van VUB en LINC in panel)

1.3. Seminarie Katholieke Universiteit Leuven op 8 december 2009

Dit seminarie met als titel “Tien jaar politiehervorming” werd georganiseerd door het 
Leuvens Instituut voor criminologie (LINC). Twee vragen stonden hierbij centraal:

1.  Welke thema’s hebben aanleiding gegeven tot de hervorming en zijn prominent 
aanwezig in het rapport?

2.  Welke thema’s zijn cruciaal voor politiewerk, maar worden niet behandeld in het 
evaluatierapport?

Hierbij werden onderzoeksresultaten uit de onderzoekslijnen “Politie en Justitie” en 
“Strafrechtelijk Beleid en Management” voorgesteld.

Volgende thema’s kwamen aan bod:

1.  Planning en coördinatie: strategische planning en integraal veiligheidsbeleid (Je-
roen Maesschalck)

2.  Politioneel informatiebeheer (Dirk Van Daele en Evi Schroyen)
3.  Kwaliteitsvolle recherche (Miet Vanderhallen)
4.  Integriteit en integriteitsbeleid (Kim Loyens en Annelies De Schrijver)

De formule die werd gehanteerd was de volgende:

•	 Inleiding door burgemeester Louis Tobback
•	 Academische onderzoeksresultaten gevolgd door reacties vanuit het praktijkveld 

van politie
•	 Tijd voor vragen vanuit het publiek maar geen panel
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2. De academische seminaries besproken

In dit gedeelte wordt de inhoud van elk seminarie geschetst en worden detailimpres-
sies gegeven.

2.1. Seminarie Vrije Universiteit Brussel

De doelstelling van dit seminarie werd door dagvoorzitter prof. E. Enhus verwoordt 
als ‘de hoop een ernstige bijdrage te kunnen leveren aan het reflecteren over politie. Daarbij 
staat vooral de praktijk van politie centraal, die we kennen op basis van contacten met mensen 
in het veld’.

Vervolgens kwam Chaim Demarée aan bod met een lezing over de ‘wijkwerking, in-
terventie en politiecultuur’. Hij gaf verslag over een recent observatieonderzoek5 in 
grootstedelijke politiezones, waarvan de bevindingen uitsluitend betrekking hebben 
op lokale politie. Hij gaf aan dat het rapport hoofdzakelijk een structurele analyse 
biedt en diverse pijnpunten terecht aankaart, maar een aantal cruciale pijnpunten on-
derbelicht. Volgens Chaim is de wijkwerking één van de meest zichtbare aspecten van 
de hervorming, het ‘speerpunt’ genoemd. ‘De politie moet het hoofd bieden aan een aantal 
aspecten van de hedendaagse samenleving zoals een falen van het standaard werkmodel van 
de politie, het legitimiteitsprobleem, de postmoderne maatschappelijke context waar politioneel 
gezag minder vanzelfsprekend is, de veiligheidsobsessie, de veeleisende, mondige burgers, de 
dalende sociale controle, de klemtoon op “accountability”, integriteit, rechten en vrijheden en 
diverse controlemechanismen, de snel wijzigende demografische samenstelling en de groeiende 
kloof tussen de grootsteden en de kleine agglomeratiesteden en gemeenten’. Het model van 
community oriented policing zou hier dan een antwoord op moeten bieden, waarbij 
het een remedie wordt voor het verbeteren van de relatie tot minderheden in achter-
gestelde buurten. ‘Community oriented policing is geen papieren tijger, maar er is wel werk 
aan de winkel. Te vaak gaat het uitsluitend om een beleidsmatige sterk pragmatische en dus 
structurele aanpak zoals decentralisatie, deconcentratie, terwijl impulsen van leiderschap en 
de boodschap zelf cruciaal moeten blijven’. Het model van ‘community oriented policing’ 
kent in de praktijk nog veel problemen en is tamelijk onbemind bij de basis. De eigen 
rolopvatting en visie op politiewerk is hier cruciaal. Gaat het om ‘crimefighting’ en ac-
tie of om brede hulp- en dienstverlening? De rol van het politieonderwijs, de selectie 
en de instroom is hier cruciaal. De hedendaagse visie over politiecultuur gaat meer in 
de richting van een veranderlijke cultuur. ‘De politiecultuur is veranderbaar, heterogeen, 
divers en niet-geïsoleerd. De agenten spelen zelf een rol in veranderingen in politiecultuur’.

Tenslotte bespreekt Chaim de wijkwerking als speerpunt van de hervormingen. Hij 
geeft aan dat dit nog steeds gepaard gaat met een aanzienlijke administratieve last en 
dat het beeld van de ‘veredelde postbodes’ ongewijzigd bleef. Er zijn veel oneigenlijke 
taken die niet steeds wijkgerelateerd zijn. ‘Het heeft de perceptie van een trechterfunctie, 
de ‘laatste schakel’, geïsoleerd in het korps met een gebrek aan wederzijdse kennis en interacties 
met collega’s. het wordt soms nog de ‘vuilbakfunctie’ genoemd, te ‘bureaucratisch’, instroom 
en motivatie blijven een probleem want men verdient ook te weinig’. Tot slot geeft hij aan 

5 EASTON, M., PONSAERS, P., DEMAREE, C., VANDEVOORDE, N., ENHUS, E., ELFFERS, H., 
HUTSEBAUT, F., GUNTHER MOOR, L. (2009). Multiple Community Policing: Hoezo?, Gent: Aca-
demia Press, 297p., ISBN 9789038214931
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dat er een groot spanningsveld bestaat tussen het lange termijndenken van de ‘com-
munity oriented policing’ en het ‘on the spot’ reageren om de verwachtingen van de 
burger in te lossen.

In een tweede lezing ging Sofie	De	Kimpe dieper in op het leiderschap en de op-
leiding. Leiding geven en opleiding zijn volgens haar de motoren van de professio-
nalisering. Het ‘rapport’ geeft aan dat verschillende fasen bij het opnemen van een 
mandaat meer gefaseerd, samenhangend en geïntegreerd moeten worden benaderd. 
Het gaat dan om selectie-voorbereiding-begeleiding-opdrachtbrieven-leidinggeven-
evaluatie van de mandaathouder. Het mandaatsysteem wordt positief beoordeeld; het 
geeft meer flexibiliteit. Wel moet men de duurtijd van het mandaat beperken. Er is 
nood aan een personeelsbeleid tav de ‘leiders’ en aan loopbaanplanning. De vragen 
voor competenties gaan over management en leiding geven, vooral coaching en ‘peo-
ple management’. Ze geeft aan ‘Het mandaat roept als ‘vraagstuk van sturing’ toch wel een 
aantal spanningsvelden op die van invloed zijn op de mate van sturing (invloed van de leider-
ambtenaar) en de rol van de leider-ambtenaar, die geëvolueerd is in de tijd van medewerker 
naar professional naar procesmanager naar manager’. Verder bespreekt Sofie de voor en 
nadelen van de contractualisering. Voordelen zijn de contractuele sturing met afspra-
ken omtrent middelen en opdrachten door middel van een prestatieakkoord waar-
door de verantwoording en verantwoordelijkheid (responsabilisering) toenemen. En 
voorbeeld van de impact van dit spanningsveld is de relatie politiek-korpschef, waar-
bij de rol van de korpschef onduidelijk blijft. De meerderheid beweert zelf de touwtjes 
in handen te hebben en hecht veel belang aan de relatie met burgemeester en de pro-
cureur. Een aantal pijnpunten worden opgesomd: de leider is ook lid van de organi-
satie, en het mandaat wordt tegenover de loopbaanontwikkeling geplaatst. Dit moet 
gekoppeld worden aan de vaardigheden en de loopbaanperspectieven (dynamiek in 
management). Het belang van investeren in leiders wordt onderstreept. Er is nood aan 
een ‘Outplacement Human Resources Management’ beleid, nood aan ontwikkeling 
en nood aan een loopbaantraject.

Het ‘rapport’ geeft aan dat er meer standaardisatie van (generieke) competenties is, 
een gebrek aan theoretische kennis en te weinig praktijk in de opleiding (meer sta-
ges nodig). ‘Er is nood aan vernieuwing. De rol van de opleiding is kennisoverdracht, het 
ontwikkelen van technische en sociale vaardigheden, het zich identificeren met het beroep. De 
opleiding kan een sterk socialisatiemechanisme betekenen, en maakt deel uit van de organi-
satiestrategie. Het politieonderwijs is een instituut van professionalisering, de motor van de 
socialisatie en een maatschappelijk instituut’. Men zou best een duaal leertraject opzetten 
met aandacht voor ‘out of the box’ denken en voor maatschappelijke kennis en tools. 
Ook de internationalisering is belangrijk. ‘De structuur zou best extern georiënteerd zijn, 
in een partnership met het reguliere onderwijs, buiten de muren van de kazernes, met aan-
dacht voor diversiteit (bewaken van basiscompetenties), flexibiliteit (“Life long learning” vs. 
“Dead-end street”) en centraal getekend maar decentraal ingekleurd’. Er is nood aan meer 
diversiteit in de vorming, training en opleiding van leidinggevenden bij de politie met 
aandacht voor professionalisering (evenwicht: vak – organisatie – individu). Uit een 
literatuurstudie bleek dat de ontwikkeling van leiders een proces van selectie is en 
van vorming, training en opleiding waarbij men moet voldoen aan de context en de 
verwachtingen. De opleiding van leiders speelt volgens De Kimpe een grote rol in de 
professionalisering van de politie. Uit eerste onderzoeksbevindingen blijkt dat er geen 
aandacht is voor professionalisering en dat de vakontwikkeling ‘politieleiderschap’ 
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wordt gestuurd door de vraag ‘wie stuurt de politie?’ in plaats van door de vraag ‘wat 
is een goede politiezorg?’. Verder is er geen diversiteit maar slechts één visie in ont-
wikkeling. Men zou meer aandacht moeten hebben voor vakontwikkeling, gestuurd 
door de vraag ‘wat is goede politiezorg?’, gestuurd door een diversiteit aan instituties, 
gebaseerd op kennis over de politiewetenschap. Besluitend wordt gesteld dat de nood 
aan kennisontwikkeling zeer groot is. ‘De politiewetenschap is een onderdeel van een soci-
ale wetenschap, er is dringend nood aan bruggen tussen politie en wetenschap’.

De volgende lezing van Carrol Tange ging over ‘police de proximité et police excel-
lente6’. Hij stelt zich de vraag wat de plaats is van de ‘community oriented policing’ 
in België. Wat is juist een ‘police de proximité’ en een ‘police excellente’? Wat is de 
impact van deze modellen op de werking van politie op het terrein? Het ‘rapport’ is 
volgens hem zeer globaal en behandelt een grote diversiteit aan thema’s. De balans 
in het ‘rapport’ tussen ‘community oriented policing’ en de kerntaken is soms zoek. 
‘Il s’agit d’une modelisation quasiment constante, mais laborieuse. Dans les années ’90 on se 
trouvait entre impulsion politique et réformes internes. On a fait une modélisation de police de 
proximité, police communale et politique de prévention locale. Après sont venu la gendarmerie, 
le ‘community policing’ et le reconquête du terrain local’. De constante was de spanning 
tussen de cultuur en het beroep zelf, dat moeilijk te convergeren was in alle factoren 
van politie. ‘Le ‘community policing’ as deux visages: par le haut (politique de prévention 
locale) et la politique policière pragmatique de partage des tâches locales. On avait une modé-
lisation tardive du community policing pour la nouvelle police. La priorité était les structures, 
le service minimum équivalent et les normes de fonctionnement (fonctionnalités)’. Met de 
verschillende modellen en de integratieinspanningen naar een ‘community policing 
culturel’ werd een einde gesteld aan de ambivalentie. Tange vraagt zich af of de excel-
lente politiezorg een ultiem integratiemodel genoemd kan worden van alle modellen? 
‘La complexité de 7x5 pour la function de police excellente est énorme: 5 mésures de la chaîne 
de sécurité, 5 piliers du community policing, 5 caractéristiques de la ‘fonction de police guidée 
par l’information’, 5 principes de la gestion optimal, 5 domaines d’organisation, 5 groupes de 
parties prenantes (attentes) et 5 phases de l’évolution d’une organisation….positive est que la 
police prends son destin en main, négatif est l’éffet paradoxale de la reforme’. Een ander ac-
cent ligt op de wijkwerking en weer een ander op ILP. Er zijn veel spanningsvelden 
theorie en praktijk in een moeilijke context voor ontwikkeling. Schetst de ‘community 
policing’ een kader voor de culturele omwenteling van morgen ? Besluitend stelt Tan-
ge de vraag ‘Les logiques sont toujours en tension entre police criminelle et de proximité. Il 
n’y a pas de d’évaluation globale systématique sur le métier de la police, mais des indices. Est-
ce que les modèles sont en fin intégrés?

Het voormiddagdebat wordt ingeleid door Els Enhus, die zich de vraag stelt of het 
gekozen model van een geïntegreerde politie op twee niveaus in de praktijk blijkt te 
werken of deze structuur een kader biedt waarin het mogelijk is om een voldoende 
kwalitatieve, efficiënte en democratische politiezorg te ontwikkelen? Uit het ‘rapport’ 
blijkt het ondubbelzinnige antwoord van de Federale Politieraad: “ja”. Dat betekent 
echter niet dat de huidige politiewerking in België over de ganse lijn op alle punten 
voldoening zou geven. Dat betekent wel dat ‘de structuur over het algemeen goed 
blijkt te werken en dat de noodzakelijke verbeteringen binnen de structuur van de 
geïntegreerde politie op twee niveaus kunnen worden gerealiseerd, met de nodige 

6 Deze lezing ging door in het Frans, er was geen simultaanvertaling voorzien.
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aanpassingen en bijsturingen’ (‘rapport’ p. 18). Ook de kwaliteit en het professiona-
lisme gingen er, mede dank zij een schaalvergroting bij veel onderdelen van de poli-
tie, over het algemeen op vooruit (‘rapport’ p. 19). Tijdens deze tussenkomst wordt 
aangegeven dat de structuur ‘alomtegenwoordig’ is, en dat het dan wel lijkt alsof 
de cultuurverandering zal volgen. De impliciete veronderstelling dat structuurveran-
deringen cultuurveranderingen zullen teweeg brengen, is volgens Enhus echter niet 
bewezen. ‘Het risico bestaat dat nieuwe stappen voor de toekomst zich opnieuw vertalen in 
structuurwijzigingen, terwijl de crisis bij de politie een cultuurcrisis was die men niet oplost 
door structuuringrepen’. Enhus geeft aan dat cultuur gevormd wordt door het samen-
gaan van waarden, betekenissen, opvattingen, ideeën, symbolen en rituelen. Cultuur 
is volgens haar geen individueel gegeven en het heeft veel invloed op handelingen 
van mensen en politie. Op basis van cultuur werkt men handelingsstrategieën uit, 
kettingen van handelen, die niet los kunnen gezien worden van de context waarin dit 
handelen moet gebeuren. Men moet rekening houden met de betekenis die er aan dit 
handelen wordt gegeven door de andere. De vrijheid om handelingsstrategieën in te 
zetten is echter relatief. ‘Zoals gezegd was de politiecrisis een cultuurcrisis; wanneer is deze 
cultuurcrisis nu ontstaan? Ten eerste wanneer handelingstrategieën niet meer aanvaard wer-
den in de samenleving (transitie naar postmoderne samenleving). Ten tweede had men al sinds 
eind jaren ’80 problemen met handelingsstrategieën van politie en de cultuur waarop die geënt 
zijn! Voorbeelden hiervan zijn geen overleg, geen uitwisseling van info, afstandelijke relatie 
met de burgers, geen doorzichtigheid, geen verantwoording, geen visie op slachtoffers, enz…’

De reactie op deze cultuurcrisis was een wijziging van de structuren van de politie. De 
structuurverandering speelt weinig in op de noden aan cultuurverandering. ‘Waarom 
geen cultuur wijzigen via structuur?’ vraagt Enhus zich af. ‘Omdat mensen niet altijd 
voordeel halen uit nieuwe structurele mogelijkheden, omdat nieuwe mogelijkheden betekent 
bestaande manieren van leven verlaten, omdat men zich niet moet vastklampen aan bepaalde 
culturele waarden en omdat mensen weerstand bieden tegen het opgeven van de vertrouwde 
handelingsstrategieën waarvoor ze cultureel zijn uitgerust. Het vertrouwde wat verlaten geeft 
altijd een oncomfortabel gevoel’. Het uitwerken van nieuwe handelingsstrategieën houdt 
in dat men een idee moet hebben over de belangen en waarden van de verschillende 
actoren in het domein en de wijze waarop men hierop moet inspelen. Men heeft met 
andere woorden een idee nodig over waarden om de handelingsstrategie te kaderen. 
‘Men moet een beeld hebben over hetgeen nieuwe handelingsstrategieën kunnen bereiken en 
hoe men het beste hiertoe overgaat. Het uitwerken van nieuwe handelingsstrategieën is echter 
een uiterst complex proces’.

Concluderend stelt Enhus dat de nieuwe handelingsstrategieën en de politieher-
vorming een onbegeleid proces was (zowel lokaal als federaal werd zijn eigen weg 
gezocht). Men veranderde enkel (deels) die elementen waar kritiek op kwam; het 
cultureel veranderingspotentieel bleef beperkt. Grote delen van de oude manieren 
van werken bleven bestaan. Na een tijdje vervalt de motivatie voor het nieuwe (mo-
mentum) en vervalt men terug in de oude handelingstrategie en oude cultuurvers-
chillen. Naast structurele veranderingen is er dus een visie nodig. ‘Men moet hierbij zoe-
ken naar een visie op politie die gereedschap aanlevert om daar dan lijnen van handelingen op 
te bouwen, niet louter op papier. Cultuurveranderingen zijn gemakkelijker te bewerkstelligen 
in crisistijd dan in een stabiele periode omdat de band tussen cultuur en handelen losser is. Er 
is dus absoluut aandacht nodig voor handelingsstrategieën van mensen in de organisatie: coa-
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ching, steun aan basiskader en middenkader, met praten over het vak, de intrinsieke motivatie 
voor het vak terugkrijgen, zelfreflectie, uitwisseling en open dialoog’.

In de namiddag kwam Paul de Hert aan bod met als titel voor zijn lezing: ‘het wette-
lijk kader: overzicht van de ontwikkelingen in verband met het regelgevend kader’. 
Volgens De Hert zijn veel zaken wettelijk verankerd in de ‘Wet op het politieambt’ 
(5 augustus 1992) en in de ‘Wet op de geïntegreerde politie op 2 niveaus’ (7 decem-
ber 1998) en in navolgende wetten7. Het betrof een grootscheepse operatie waarbij 
het rendement efficiëntie en acceptatie is, 38000 politiemensen in nieuwe classifica-
ties werden ingedeeld, talloze wetten en Koninklijke Besluiten werden aangepast, een 
precieze taakverdeling tussen lokale en federale politie ontstond met verdeling van 
de capaciteit tussen de twee niveaus, een federale politie werd opgericht en 196 poli-
tiezones werden afgebakend. ‘Er was geen enkele beweging tot vernietiging van de Raad 
van State dus die hakbijl werd overleefd. We kunnen dus spreken van een juridisch rendement 
en van lof voor het politieke compromis over de politiehervorming’. De Wet op de geïnte-
greerde politie op 2 niveaus regelt het statuut van een nieuwe politiedienst doch bevat 
ook algemene beginselen met een meer algemene strekking die dat statuut beheersten 
namelijk: het respect voor de fundamentele rechten en vrijheden (art. 123), de beschik-
baarheid (art. 125), een stakingsrecht (art. 126), de onpartijdigheid en integriteit (art. 
127 en 130) en het beroepsgeheim en de discretieplicht (art. 131)8. Ook art. 184 van de 
grondwet werd vervangen als volgt: “De organisatie en bevoegdheid van de geïntegreerde 
politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, worden bij de wet geregeld. De essentiële ele-
menten van het statuut van de personeelsleden van de geïntegreerde politiedienst, gestructu-
reerd op twee niveaus, worden bij de wet geregeld (art. 184 GW).”.

De aandachtspunten in deze 22 veranderde wetten zijn de volgende: vermindering 
aantal algemene directies (5 naar 3), mandaatsysteem korpschefs, regeling hulpagen-
ten, statutaire bepalingen zitten nu in deontologische code, concept gemeenschapsge-
richte politiezorg, concretiseren in nationale veiligheidsplannen, rechtspraak over Wet 
op de geïntegreerde politie op 2 niveaus en wet op het politieambt, algemene inspec-
tie, enz…bij wijze van conclusie geeft hij aan dat meer informatie niet noodzakelijk tot 
meer nuance leidt, opinies niet veranderen louter door het geven van informatie en 
juristen niet beter geplaatst zijn om organisatievormen te taxeren. ‘Het soort politie we 
willen moet niet in een wet worden gegoten, politie moet veranderlijk zijn’.

Als tweede spreker in de namiddag had Margot De Koster het over het ‘verande-
ringspotentieel van de politie’. De focus van haar lezing lag op de verandering en 
continuïteit in dagelijks politiewerk. Sinds eind 19de eeuw ontstond de ‘moderne’ po-

7 Zie ook 13 mei 1999 Wet houdende het tuchtstatuut van de personeelsleden van de politiedien-
sten, B.S. 16 juni 1999, 15 mei 2007 Wet op de algemene Inspectie en houdende diverse bepalingen 
betreffende de rechtspositie van sommige leden van politiediensten, B.S., 15 juni 2007, 28 decem-
ber 2006 Wet tot wijzigingen Wet op de geïntegreerde politie op 2 niveaus en Wetenschappelijke 
op politieambt, B.S., 22 jan 2007 (over personeelsleden bedoeld in artikel 138, §1, 3° en 4° als of-
ficier van gerechtelijke politie), 20 juni 2006 Wet tot wijziging van bepaalde teksten betreffende 
de geïntegreerde politie, B.S., 26 juli 2006, 10 april 2003 Wet tot wijziging van artikel 36 Wet op 
de geïntegreerde politie op 2 niveaus, B.S., 23 mei 2003, 26 april 2002 Wet houdende de essentiële 
elementen van het statuut van de personeelsleden van de politiediensten en houdende diverse an-
dere bepalingen met betrekking tot de politiediensten, B.S. 30 april 2002 (o.a. basis deontologische 
code). 

8 Ga naar http://www.ejustice.just.fgov.be/wet/wet.htm
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litie , de lokale en stedelijke politie en het ‘gewone’ politiestraatwerk. Centraal stond 
hierbij de relatie politie-bevolking. ‘De politie was afhankelijk van de medewerking van de 
bevolking. Het dagelijks politiewerk was sterk reactief bepaald door vragen vanuit de bevolk-
ing’. Het historisch perspectief biedt volgens De Koster geen pasklare antwoorden op 
actuele beleidsvraagstukken. Wel kunnen recurrente patronen en significante breu-
ken en transformaties worden ontdekt. ‘Hetgeen wel en niet veranderde in het verleden 
schetst de contouren van het veranderingspotentieel van de politie in de toekomst. Bij gebrek 
aan een teletijdmachine moeten we diverse politiearchieven raadplegen zoals politierapporten, 
dagorders, PV-boeken, ‘gebeurtenisboeken’,… Vandaag de dag wordt de relatie politie-
bevolking gekenmerkt door een samenwerking met burgers (de wijkgemeenschap), 
Community Oriented Policing, Reassurance Policing, contact & overleg, respect voor 
rechten en vrijheden, maatwerk, hoge verwachtingen, een idealisering van het verle-
den. Bestaat er wel een harmonieuze ‘community’ en een relatie politie-bevolking? 
‘Men refereert vaak naar de tijd toen de politie nog efficiënt was en gezag, orde en rust uit-
straalde’. De Koster haalt 2 ‘community mythes’ aan. De eerste mythe (1) geeft aan dat 
de ‘warme’, ‘ordelijke’ wijkgemeenschap nooit heeft bestaan. Men had een al te idyl-
lisch beeld van ‘warme’ buurtrelaties in het verleden. Wel waren stedelingen een deel 
van buurtgemeenschappen, met een intens sociaal leven, grote affectieve waarde en 
een gevoel van collectieve identiteit. Maar deze ‘harmonie’ in de ‘traditionele’ stede-
lijke buurtgemeenschap was betrekkelijk, voor armen een kwestie van overleven, en 
kwam tegen hoge prijs. Men moest respect koesteren voor hiërarchische relaties, er 
was strikt conformisme, een intense informele sociale controle en sociale uitsluiting 
van ‘buitenstaanders’. Een tweede mythe (2) geeft aan dat ‘de’ bevolking of ‘de’ wijk-
gemeenschap nooit heeft bestaan. ‘Er zijn zeer diverse ‘politieklanten’ namelijk slachtof-
fers, echte boeven, gekende herrieschoppers, kleine vissen die het eigenlijke politiewerk belem-
meren, leeglopers en marginale groepen. Er zijn ook ‘goede’ klanten die hulp bieden en eigen 
straat en café rustig en veilig houden. En dan zijn er ‘valse klanten’ die interventies uitlokken 
die de politie niet als haar taak ziet. Men merkt een continue verandering van de bevolkings-
samenstelling op, versnelde en steeds meer gediversifieerde immigratiegolven sinds eind 18de 
eeuw en een veranderende stedelijke omgeving’.

Verder geeft De Koster commentaren bij de relatie politie-bevolking zoals ze vroeger 
was. Ze heeft bedenkingen bij het beeld dat ‘vroeger’ alles ‘ beter’ was: vlotte contac-
ten, vriendelijke relaties en informatieuitwisseling. In politiereglementen stond dat 
agenten in hun wijk moesten wonen en alle bewoners persoonlijk kennen maar ook 
afstand houden, geen babbels, geen cafébezoek en geen winkels bezoeken. ‘Het gaat 
hier om een groot werkterrein, iedereen kennen was niet mogelijk. De politie werd doorgaans 
wel aanvaard door de bevolking, maar burgers verkozen toch om contact met politie te vermij-
den. De contacten waren niet altijd vriendelijk: meestal simpelweg anoniem, soms vijandig 
(bij arrestaties dronkenschap en nachtlawaai; huiselijke conflicten). Sommige achtergestelde 
groepen en ghettowijken waren ‘police property’; een hele buurt was vaak slaags met de poli-
tie’. Door meer taken omwille van een grotere regulering van het dagelijkse leven (300 
nieuwe verordeningen in Antwerpen tussen 1859 en 1921) was er meer weerstand en 
vijandigheid van de bevolking (beledigingen en slagen aan politie +70% tussen 1890 
en 1914). De contacten politie-bevolking waren, zo geeft De Koster aan, in deze peri-
ode selectief : vooral met handelaars, winkeliers, bewakers,… mensen die gelijkaardige 
belangen hadden als de politie. Dit werd versterkt door de uitwisseling van goederen, 
diensten, gebruik van ruimte, sympathie en gesprekken. Een zekere vertekening deed 
zich voor. Politie gaf vooral zorg en aandacht voor deze groepen i.v.m. misdaad en 
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overlast. Er was geen gemakkelijke toegang to bredere informatienetwerken in arbei-
dersbuurten. ‘Er bestond een soort ‘code’ tegen klikken, tenzij de tolerantiedrempel van de 
buurt werd overschreden. Toch zijn vriendelijke of hechte relaties met burgers eigenlijk niet 
noodzakelijk voor de politie om haar werk naar behoren te doen. Zij heeft ‘stilzwijgende con-
tracten’ met de bevolking waarbij politiemensen een aanzienlijke kennis op het terrein opbouw-
den, tijdens hun praktijk en via hun acties’.

In het verleden was er weinig criminaliteitsbestrijding (van 50% proces verbalen in 
1890 naar 35% in 1913). De acties hadden vooral te maken met ordehandhaving: pros-
titutie, ordeverstoringen en verkeer. Het merendeel van de vragen vanuit de bevol-
king betrof bemiddeling bij kleine conflicten, problemen oplossen, hulp bieden. “By 
and large, the people police deal with are life’s refugees (Bayley). De Koster noemt poli-
tiewerk een ‘continue aanpassingsstrategie’. Men moet werken in de context van de lim-
ieten van het terrein (medewerking en vragen bevolking), beperkte mensen en mid-
delen en tegenstrijdige verwachtingen van de politierol. Men moet omgaan met het 
complexe en constant veranderende terrein en maatwerk leveren: constant interprete-
ren, snel beslissen, onderhandelen, selectiviteit tentoonspreiden. Men moet de focus 
leggen op de probleembuurten, op risico-activiteiten, op welbepaalde groepen en een 
uitgebreide kennis van de wijk en zijn bewoners hebben. Politie moet de ‘tour guide’ 
zijn ‘at a museum of human frailty’. Daarbij moet men leren orde ‘onderhandelen’: 
aan conflictoplossing doen, bemiddeling en verzoening.

Concluderend stelt De Koster dat er limieten aan de mogelijkheden van (samen)wer-
ken met de gemeenschap zijn. Men overschat het potentieel van ‘de’ wijk als bron van 
sociale controle en cohesie, het contact bevolking-politie is nooit gemakkelijk of vlot 
geweest. Belangrijke belemmeringen zijn: de politie is nooit significant ‘efficiënter’ 
geweest, er is een continuïteit in praktijken van selectiviteit. ‘Men moet zijn verwach-
tingen in verband met wat de politie kan doen bijstellen. Desalniettemin is conflictregulering, 
probleemoplossing en hulp aan de bevolking cruciaal en in de praktijk steeds de meest essentiële 
politietaak. Men zou daarom de wijkwerking meer moeten valoriseren en de bestaande gesofis-
ticeerde politiekennis van buurtproblemen, bewoners, onderhandelings- en copingsstrategieën 
eveneens. In de opleiding zou men dit potentieel van aanpassing aan een (grootstedelijke) sa-
menleving die permanent in verandering is moeten kunnen benutten’.

Als laatste spreker voor het debat had Sybille Smeets het over ‘les missions princi-
pales de police9’. Zij vroeg zich af wat de limieten zijn van de functie van de politie 
en de overdracht van de politiële taken. Een aantal concepten zijn immers wel in het 
‘rapport’ aanwezig maar de inhoud ervan is een vraagteken. Zo is de ‘politie functie’ 
volgens haar een vraagteken. Er bestaan drie concepten van de politiefunctie (1) de 
‘legalistische’: de administratieve opdrachten + de gerechtelijke opdrachten, (2) de re-
ele taken gepresteerd door de politie en (3) de organisationele visie, de verdeling van 
verschillende types van opdrachten onder de politiediensten en korpsen. Het is vol-
gens Smeets belangrijk te vermelden dat “1+2+3” niet de ‘functie’ van de politie uit-
maakt. De politiefunctie werd uitgebreid, er trad een diversifiëring en verhoging van 
de vragen en verwachtingen op, de zichtbaarheid en toegankelijkheid van de politie 
verhoogde, de institutionalisering van het in behandeling nemen van de problemen 

9 Deze lezing werd in het Frans gegeven, niet simultaan vertaald.
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en de verandering van het concept van de opdrachten en actiemodaliteiten van de po-
litie. Het ‘rapport’ is sterk rationeel en vooral op structuur gericht.

Op politiek niveau was het van belang dat er meer blauw op straat kwam zonder de 
capaciteit te verhogen (effectiviteit gaat omhoog) en dat er een overdracht van niet es-
sentiële taken naar andere publieke en private actoren plaatsvond. ‘Il y avait un champ 
professionnel constitué par l’intégration des charges rejetées par les policiers’. Veel ‘wijkwer-
king functies’ zijn naar andere diensten verplaatst, maar wat is het effect? Zijn de vers-
chillende actoren die de publieke ruimte beschermen complementair? De controle op 
de bevoegdheid van de taken werd ook toegewezen aan andere actoren. Men moet de 
verschillende competenties en de ambiguïteit van de boodschap die naar de bevolk-
ing toe gegeven wordt, goed inkleden. Een pragmatische rationaliteit speelde ook een 
rol: budgettaire redenen en moeilijkheden bij het selecteren van valabele kandidaten.

Op het niveau van de politieman speelde de operationele hiërarchie van de prioriteiten. 
De ‘harde kern’ wenste rendabele taken in termen van imago en evaluatie en kende 
een pragmatische en ideologische rationaliteit. Men moest ook de orde handhaven: 
verzekeren, aanwezig zijn in het straatbeeld, verhinderen van de bezetting van de 
straat, de zichtbare aanwezigheid verzekeren maar ook…herstellen van de orde: een 
einde stellen aan zichtbaar hinderlijk gedrag en de driftstromen kanaliseren.

Politie heeft ook een symbolische autoriteit en een wetmatig gebruik van de macht 
die toelaat om een niet-onderhandelde oplossing op te leggen voor een probleem, 
ondanks tegenstand, direct en op de plaats (zelf) waar het probleem zich stelt. Het 
politiewerk is echter gedeterritorialiseerd. De inbreuken in het publiek domein wor-
den op afstand geobserveerd, zijn minder zichtbaar, er is indirecte toegang en minder 
transparant politiewerk. De politie wordt gezien als pure gezagsdrager. ‘La police (ur-
baine) s’est perdue en perdant son territoire’ (Monjardet)

Concluderend stelt Smeets dat er nog steeds geen heldere en éénstemmige definitie 
over de functie van de politie is maar een transfer van de essentiële elementen van de 
functie. Er werd echter niet nagedacht over de transfer van de “nobele taken”. Tens-
lotte geeft ze aan dat reflectie over de politie onlosmakelijk verbonden is met budget-
taire en capaciteitsredenen.

Het paneldebat (met Marc Cools, Jean-Marie van Branteghem, David Yansenne en 
Nico De Camps) met als titel ‘Moeten we naar een visie op politie en zo ja, waar naartoe en 
hoe?’ sloot dit seminarie af. Deze bijdrage geeft slechts een aantal impressies weer van 
thema’s en vragen die aan bod kwamen10.

Nico De Camps, substituut procureur des Konings te Brussel, gaf aan dat het niet aan 
de wetenschappelijke wereld is om deze visie uit te werken maar aan de politie zelf. 
‘Een visie op wat de politie is en wat de politie zou moeten doen, is niet zo eenvoudig te geven. 
Ik denk dat een dergelijke visie in eerste instantie uit de politie zelf moet komen. Het is goed dat 
dergelijke studiedagen worden georganiseerd, zodat er ook een insteek van de wetenschappe-
lijke wereld is, maar het is aan de politie zelf om te definiëren wat de politie is in de maatschap-
pij’. Verder stelt De Camps dat het nu wel lijkt alsof de politie ook de opvolgingsprio-

10 De volledig uitgetikte versie van het paneldebat is beschikbaar bij de auteur.
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riteiten bepaalt. ‘Wanneer het openbaar ministerie in het ‘rapport’ ter sprake komt, dat 
voornamelijk op het vlak van verantwoordelijkheid over strafvervolging of opspo-
ringsbeleid gaat. ‘Wanneer men vervolgens in het ‘rapport’ spreekt over de prioriteiten van 
deze strafvervolging, dan vindt men voornamelijk de woorden ‘overleg’ terug. Het openbaar 
ministerie ziet zich geconfronteerd met een nieuwe actor, namelijk de korpschef, die de sleutel 
in handen heeft van de capaciteit en als dusdanig een directe invloed heeft op de prioriteiten die 
zullen worden gesteld in de strafvervolging. Ik weet niet of dat de bedoeling is geweest, om een 
dergelijke macht te geven aan de politiediensten. Ik zeg daarom niet dat we moeten terugkeren 
naar de vroegere situatie waarbij er een directe hiërarchische lijn was van het parket naar de 
politiediensten en waarbij alles zonder enige vorm van overleg werd uitgevoerd. Ik denk dat dit 
overleg een toegevoegde waarde heeft, maar ik denk dat we er toch eens moeten over nadenken, 
of de sleutel die we hebben gegeven aan de korpschef zo wezenlijk mag zijn’.

David Yansenne, korpschef Politiezone POLBRUNO (Evere, Schaarbeek, Sint-Joost-
Ten-Node), geeft aan dat het model van ‘community oriented policing’ voor een he-
dendaage politie, het enige mogelijk werkbare model is, omdat politie zich meer en 
meer inlaat met de kwaliteit van het leven. Ook internationaal werkt men bijna overal 
met dat model. Wel heeft hij vragen bij de concrete uitwerking in de 5 pijlers en licht 
toe dat ze in zijn korps deze naar 9 pijlers diepergaand hebben geconcretiseerd. Ook 
blijft hij het belang inzien van de interventie.  ‘La première mission d’une service de 
police, avant de pouvoir travailler avec une qualité suffisant tous les autres missions, restera 
toujours l’intervention. Et moi, je dirais qu’avant de pouvoir aller loin dans la construction 
des services de police, il faut que partout –et on le fait peut être pas assez- on développe d’abord 
un service de réponse au appel du citoyen et de surveillance par rapport des situations problé-
matiques de rue, un service qu’on appelle en d’autres mots ‘police secours’ : un police qui soit 
suffisamment fort’.

Jean-Marie Van Branteghem, Directeur-generaal van de Algemene directie van de 
ondersteuning en het beheer, gaf aan ‘niet graag in een maatschappij te leven waar 
de politie haar eigen rol gaat definiëren en determineren’. Hij vraagt zich echter af of 
er nog wel nood is aan ‘meer visie’ over de politie. ‘Is er al niet genoeg geschreven over 
die visies op de politie? Heeft men al het vorige dat geschreven is, al genoeg verteerd en be-
grepen? Ik had graag eens een studiedag meegemaakt, het is misschien een droom, waar men 
het zou hebben over een gemeenschapsgerichte justitiezorg, over een gemeenschapsgerichte 
welzijnszorg. We staan daar eigenlijk alleen in, er wordt alleen maar gesproken over gemeens-
chapgsgerichte politiezorg, maar als we dat willen inpassen en afstemmen binnen een democra-
tische samenleving, is er meer nodig. Ik zou dus liever geen energie steken in meer visie over de 
politie, maar die steken in al die andere gemeenschapsgerichte ... –zorgen’.

Marc Cools, professor VUB en UGent, ex-kabinetsmedsewerker M. Verwilghen (1999-
2003), noemt de politiehervorming vanuit managementoogpunt alvast geslaagd. Een 
tweede punt dat hij aanhaalde is het feit dat door de politiehervorming, ook andere 
actoren bewust zijn geworden van de integrale veiligheidsaanpak. ‘Dit concept is in-
tussen aanvaard als een instrument om mee te werken. Dat heeft zich veruiterlijkt in het fe-
deraal veiligheids- en detentieplan, het heeft zich in een aantal politieplannen veruiterlijkt, 
maar ook in de Kadernota integrale veiligheid. Ik ben trots dat bij heel wat politiemensen het 
concept integrale veiligheidszorg haar intrede heeft gedaan’. Een volgend punt dat Cools 
succesvol noemt is de publiek-private samenwerking tussen verschillende veiligheid-
sactoren als een belangrijk gegeven in de integrale veiligheidszorg. In de wet op de 
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bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakings-
diensten, zo gaf hij aan, werden bij herziening in artikel 1, punten 5,6 en 7 een aan-
tal nieuwe mogelijkheden geboden om naar publiek-private samenwerking te gaan. 
Het gaat hier om de toegangscontrole op de voor het publiek toegankelijke plaatsen 
(voetbalwedstrijden, sportevenementen, discotheken) en een stuk veiligheid bij ve-
rkeersbegeleiding. Een aantal gemeenten hebben de mogelijkheid gecreëerd om via 
consortiums te werken aan consortiumbewaking, naar bepaalde vormen van publiek 
– private samenwerking. Besluitend stelt hij dat ‘wanneer die discussie gevoerd wordt 
over een gemeenschapsgerichte politiezorg, ik verheugd ben dat het woord gemeenschap daarin 
zit’. De politiehervorming maakt deel uit van het octopusakkoord, en in dat octopusverhaal zat 
natuurlijk ook een justitiehervorming, het één kan niet zonder het ander. Wanneer je in Den 
Haag die twee gebouwen mooi naast elkaar ziet staan, justitie en binnenlandse zaken, en je 
weet dat de visie die de politie heeft ontwikkeld gedragen wordt door een democratisch draa-
gvlak, dan kan het succes van die politiehervorming gebruikt worden om tot een justitieher-
vorming aan te sporen’.

Els Enhus als moderator stelt de zaal de vraag of we nog een visie op die rol van de 
politie moeten ontwikkelen of dat we een afdoend antwoord hebben met de ‘com-
munity policing’? Willy Bruggeman, voorzitter federale politieraad geeft aan dat het 
‘rapport’ nooit de pretentie had een ‘wetenschappelijke’ evaluatie te zijn. ‘In het par-
lement, zo gaf hij aan, werd gezegd dat dit naar de toekomst toe moet worden verbeterd. ‘Nu 
moet wel wordt gestreefd naar een model en structuur en planning zodat men in de toekomst 
wel wetenschappelijke evaluaties kan maken’. Verder geeft hij aan, dat, ondanks dat de ba-
sis uiteraard de ‘community oriented policing’ moet blijven, er wel nood is aan een 
verdergaande visieontwikkeling over de functie van de politie. En dan meer in het bi-
jzonder over de thema’s ‘samenwerking private- publieke politie’, de ‘vertechniseerde 
politie’ (big brother politie), versterking recherche enz…een heel aantal thema’s kun-
nen nog wel wat extra visie gebruiken. Verder geeft Bruggeman een commentaar bij 
hetgeen De Camps aanreikte‘We hebben een lange discussie gehad binnen de federale poli-
tieraad over wat we gingen schrijven over de relatie openbaar ministerie en politie. We zijn er-
van overtuigd geraakt door de wetteksten dat eigenlijk de baas van de politie wat de prioriteiten 
betreft én de minister van binnenlandse zaken is, én de minister van justitie. En hij moet met 
zijn achterban, en zijn achterban is het openbaar ministerie en de procureurs-generaal, ons hel-
pen bepalen wat die prioriteiten zijn. Ik vind dat we die oefening niet opnieuw moeten doen. Bij 
het parket ligt dat soort gezag bij de minister van justitie en de immanentie van de uitvoerende 
macht, zonder afbreuk te doen aan het dossiergezag en de leiding van de magistraten. Natuur-
lijk als je een dossier behandelt, dan sta je onder hun direct gezag, dat staat niet ter discussie, 
maar de grote discussie –en we hebben dat met de vertegenwoordigers in de federale politieraad, 
ook met de procureurs herhaaldelijk bediscussieerd, wat we daar nu juist over gingen schrijven. 
En we zijn dus geëindigd met de tekst van de wet, de wet op de Politieambt, die duidelijk stelt 
dat we werken onder het gezag van de 2 ministers die daarvoor parlementair aansprakelijk zijn. 
Natuurlijk zal die minister met zijn uitvoerende diensten, ik denk dat het parket daar ook bij 
behoort, dat beleid mee bepalen. Dat is de reden waarom we dat zo opnieuw geformuleerd heb-
ben. Ik denk dat dit toch even moest gezegd worden’.

Afsluitend merkt Christian Eliaerts, professor aan de VUB, op dat dankzij de politie-
hervorming toch vooral de informatieuitwisseling in de recherche verbeterd is, één 
van de grote pijnpunten. Hij vindt het belangrijkste in een democratische samenle-
ving dat er verantwoording wordt afgelegd over bepaalde fenomenen aan de mensen 
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die daar in onze staatstructuur bevoegdheid hebben over gekregen. Er moet ‘accoun-
tability’ zijn zodat niet iedereen zomaar zijn zin kan doen, en men moet werken met 
verantwoording. ‘Dit moet ook gebeuren voor het gerechtelijke luik en de gerechtelijke ove-
rheden, waar dat relatief nieuw is, dat men zich moet verantwoorden zoals de politie dat doet’. 
Verder geeft hij aan dat de culturele veranderingen nog niet zover gekomen zijn als 
het zou moeten, en dat er te weinig wetenschappelijk onderzoek is om dat te weten. 
De opleiding, de opvolging van de opleiding en coaching op het terrein is misschien 
wel tekort geschoten. Verder pleit hij voor een goed georganiseerde externe evaluatie. 
‘Dat men hierbij tot een soort plan tracht te komen in samenwerking met de universiteiten, 
maar ook met de politie, het Centrum voor Politiestudies biedt daar een goede structuur voor, 
om eindelijk in dit land eens iets open te stellen zodat men iets kan opvolgen. We hebben geen 
deftige nulmetingen, en dus kan je op een aantal terreinen gewoon niet zeggen of er veel veran-
derd is. Dus dat zou men iets meer moeten organiseren’.

2.2. Seminarie Associatie Universiteit Gent

Dit seminarie met als titel ’10 jaar politie-onderzoek: verleden en toekomst’ focuste 
duidelijk op het wetenschappelijk onderzoek dat over politie werd gevoerd in relatie tot 
het ‘rapport’ en dit vanuit het perspectief van het verleden enerzijds en vanuit een toe-
komstvisie anderzijds. In de voormiddag kwam het verleden aan bod; en in de namid-
dag de toekomst.

Tijdens dit seminarie kwam in de voormiddag het wetenschappelijk onderzoek aan 
bod, waarbij een overzicht van samenhang werd gegeven door prof. Paul Ponsaers. 
De verschillende onderzoeken die binnen de associatieonderzoekgroep ‘Governance 
of Security’11 werden gevoerd vertonen een interne samenhang. Eerst schetst Antoi-
nette Verhage 4 van deze onderzoeken, die zich in de sfeer van ‘politiecapaciteit,- en 
functies’ bevinden. Collegae Easton en Vande Walle schetsen vervolgens de onderzoe-
ken die zich in het domein van ‘vervagende grenzen’ bevinden. Paul Ponsaers tenslotte 
schetst de onderzoeken die zich in de onderzoekslijn ‘integrale veiligheid’ bevinden 
en geeft de resultaten van een enquête gehouden bij studenten over het ‘rapport’. Zo-
wel in de voormiddag als in de namiddag werd een panel georganiseerd, waarvan de 
lezer in deze bijdrage impressies zal vinden. Zoals gezegd worden de lezingen die een 
eigen bijdrage in deze bundel uitmaken niet in deze bijdrage weergegeven.

2.2.1. Onderzoekslijn ‘politiecapaciteit en –functies’

De eerste lezing behandelde de reeks onderzoeken in de onderzoekslijn ‘politiecapa-
citeit en –functies’ en werd verzorgd door Antoinette Verhage12. Ze geeft aan dat het 
‘rapport’ roept om meer capaciteit in het algemeen, en in het bijzonder voor de fede-
rale politie (gespecialiseerde diensten) en de lokale politie. De federale politieraad (p. 
36) stelde niet ‘meer’ capaciteit voor maar een andere verdeling. De globale distributie 
van effectieve personeelsterkte moet volgens haar gebaseerd zijn op kritische minima, 
continu bemensen van sleutelfuncties, bevorderen van diversiteit, algemene belang 

11 Een samenwerking tussen de onderzoeksgroepen ‘Sociale Veiligheidsanalyse’ (SVA) en ‘Internati-
onal Research Group on Criminal Policy’ (IRCP) van de Universiteit Gent en de onderzoeksgroep 
‘Governing & Policing Security’ (GaPS) van de Hogeschool Gent. Voor meer zie www.gofs.ugent.
be

12 Verbonden aan de onderzoeksgroep ‘Sociale Veiligheidsanalyse’ (SVA) van de Universiteit Gent. 
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van de organisatie, wettelijke imperatieven enz... maar zijn er geen andere criteria 
denkbaar? In het ‘rapport’ wordt de vraag gesteld of het geen tijd is voor een debat 
of een ontwikkeling op lange(re) termijn? Na statistische gegevens over de capaci-
teit in binnen,- en buitenland geeft ze aan dat er heel wat invloeden op die capaciteit 
zijn: de community oriented policing (accountability en evaluatie), administratieve 
taken, toename wetgeving (APA/APO, gemeentelijke administratieve sancties), over-
bevraging (kerntakendebat), interventies van de overheid met oog op vermindering 
werklast, veiligheidskorps, interventiekorps, vereenvoudigd proces verbaal enz….
Ook geeft ze een aantal perspectieven op capaciteit. Zo is er de horizontale dimensie: 
defensie – politie (FGP’s, basisfunctionaliteiten)/Inspecties – privaat en de verticale 
dimensie: wat is de plaats van de politie in de strafrechtsketen? In welke mate wordt 
rekening gehouden met externe factoren bij het bepalen van capaciteit zoals de maat-
schappij waarin de politie zich bevindt (externe oriëntering).

Ze schetst een aantal wetenschappelijke onderzoeken die met deze problematiek ver-
band houden.

1. Functionele normen van de lokale politie (2003)
Promotor: Prof. dr. P. Ponsaers
Opdrachtgever: Algemene Rijkspolitie, Binnenlandse Zaken

Dit onderzoek13 ging over de basisfunctionaliteiten, de functionele normen en de 
invulling daarvan. Verschillende zaken zijn van invloed op de capaciteit: beleidsin-
vloeden en visies, lokale contextfactoren, sociaal-economische factoren (criminali-
teitsgraad, bevolkingskenmerken), geografische context, historische context, korpsge-
bonden factoren en de wisselwerking tussen de verschillende factoren. ‘Functies zijn 
geen diensten, functies doorkruisen diensten en de invulling van functies is verticaal en hori-
zontaal. Het gevolg daarvan is dat normen bepalen (in termen van kwantificeren) gevaren met 
zich mee brengt’.

2. Onderzoek: Capaciteitsstudie van gerechtelijke diensten van de federale politie (2003)
Promotoren: Prof. dr. P. Ponsaers, Prof. dr. T. Vander Beken
Opdrachtgever: Dienst voor het Strafrechtelijk Beleid, Justitie

Dit betrof een onderzoek n.a.v een capaciteitsprobleem bij de FGP’s (toenmalig 
GDA’s)14. de capaciteit van de FGP’s werd vnl. bepaald op basis van historische gron-
den (interne politionele gegevens). Dit onderzoek gaf als aanbeveling ook andere in-
dicatoren voor het bepalen van de capaciteit te gebruiken zoals de uitrustingsgraad 
van de steden en gemeenten, het aantal kantschriften verzonden naar FGP’s, het aan-
tal bestede uren, de geregistreerde criminaliteit enz…’Externe factoren zijn goede ‘voor-
spellers’ van de nodige politiecapaciteit’.

13 VANDEVOORDE, N., VAEREWYCK, W., ENHUS, E., PONSAERS, P., Politie in de steigers – Bou-
wen aan gemeenschapsgerichte politiefuncties in een lokale context, Politeia, Brussel, 2003, pp. 
294.

14 VANDER BEKEN T., PONSAERS, P., DEFEVER, Ch., PAUWELS, L., Politiecapaciteit in de gerech-
telijke zuil – Een methodologische studie, Maklu, Antwerpen/Apeldoorn, 2003, pp. 110.
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3. Morfologie van de functionele specialisaties binnen de FGP’s (2005)
Promotoren: Prof. dr. P. Ponsaers en Prof. dr. T. Vander Beken
Opdrachtgever: Dienst voor het Strafrechtelijk Beleid, Justitie

Aangegeven wordt dat recherchemanagement zich richt op efficiëntie en effectiviteit 
en te maken heeft met de plaats van de politie in de strafrechtsketen15. Het ‘dossierma-
nagement’ is sterk afhankelijk van de persoonlijke ingesteldheid van de betrokkenen 
waarbij eigen organisatieprioriteiten vaak voorrang krijgen.

4. Stated goals van APA: zijn ze opportuun en worden ze bereikt? (2001-2002)
Promotoren: Prof. dr. P. Ponsaers en prof. Y. Cartuyvels
Opdrachtgever: Federaal Wetenschapsbeleid

Eind jaren ’90 werd de ‘Autonome Politionele Afhandeling’ ingevoerd voor een gro-
tere efficiëntie, responsabilisering en verbetering van de verhouding politie-parket16. 
Verhage geeft aan dat APO zaken veel meer geseponeerd worden dan reguliere PV’s. 
Ze ziet vier dingen gebeuren: (1) toepassing van APO stijgt maar niet in heel opval-
lende mate, hoewel een nieuwe regeling werd ingevoerd in 2005, (2) toepassing van 
vereenvoudigde processen-verbaal is enorm gestegen van 32% naar 56%. Deze pro-
ces-verbalen zullen de parketten niet bereiken (of ze worden er geseponeerd), (3) lo-
gische daling van de reguliere proces verbalen van 52% naar 20% en (4) opduiken van 
de Gemeentelijke Administratieve Sanctie (GAS).

Concluderend vraagt ze zich af of we naar een externe oriëntering inzake politiecapaci-
teit moeten? ‘Capaciteit is geen kwestie van meer, maar van anders. Ook voor capaciteitsbe-
paling geldt de nood aan externe oriëntering. Externe factoren zijn goede voorspellers van de 
benodigde capaciteit en ze hebben minder invloed van meetproblemen en objectieve maatsta-
ven. Daarnaast dringt er zich een kwalitatieve invulling van normen en capaciteitsverdeling 
op gebaseerd op dienstverlening aan de bevolking (externe oriëntering)’.

2.2.2. Onderzoekslijn ‘vervagende grenzen’

De tweede lezing behandelde de reeks onderzoeken in de onderzoekslijn ‘vervagen-
de grenzen met andere instanties’ en werd verzorgd door Marleen Easton en Gud-
run Vande Walle17. Vervagende grenzen gaat over een continuüm van onderscheid-
bare diensten, gaande van diensten die functioneren op basis van informele en wei-
nig dwangmatige bevoegdheden en werkingsmodaliteiten tot diensten die een beroep 
doen op formele en ingrijpende dwangmatige bevoegdheden en werkingsmodalitei-
ten (tot de aanwending van legaal geweld toe). De werking van deze diensten ligt in 
elkaars verlengde als een keten van interveniërende diensten en een veld van con-
currentiële diensten. Elk van deze diensten functioneert immers vanuit specifieke or-

15 VAN HEES, G., PONSAERS, P., VANDER BEKEN Tom, Recherchemanagement, Sturen naar kwa-
liteitsvol opsporingswerk (reeks Dienst voor het Strafrechtelijk beleid), 2005, Antwerpen, Maklu.

16 PONSAERS, P., CARTUYVELS, Y., FRANCIS, V., GUILLAIN, Ch., VAN EX, J., VANHAVERBEKE, 
W., VERHAGE, A., VOGLIOTTI, M., Politionele behandeling: relatieve autonomie? Een empirisch 
onderzoek naar de Autonome Politionele Afhandeling, Reeks Actuele Problemen met betrekking 
tot de Sociale Cohesie, Federaal Wetenschapsbeleid, Academia Press, Gent, 2003, pp. 333.

17 Beide verbonden aan de onderzoeksgroep ‘Governing & Policing Security’ van de Hogeschool 
Gent. 
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ganisatiebelangen met neiging tot machtsverwerving, territoriumverwerving en het 
overschrijden van het eigen werkingsdomein. Het uiteindelijk doel of effect is de assi-
milatie van de concurrentiële dienst binnen de eigen organisatie. De oorzaak van deze 
vervagende grenzen is de complexiteit van misdrijven, de veiligheid als een politiek 
thema, de groei aan veiligheidsactoren (privaat/publiek) en de groei van de macht en 
de privatisering van de publieke ruimte. Gudrun Vande Walle gaat op zoek naar kan-
sen en risico’s. Kansen zijn volgens haar: het antwoord bieden op een vraag van bedrij-
ven, overheden, burgers. De overheid kan de veiligheid niet zelf meer garanderen dus 
het capaciteitsgebrek kan opgevangen worden. Er vindt verder een kruisbestuiving 
plaats: ruil van expertise, van software, van management, van aanpak, … Bovendien 
zijn snelheid en wederzijdse controle uitmuntende troeven. De risico’s zijn dan een 
eventuele schending van de burgerrechten, dubbele justitie (één keer privaat en één 
keer publiek), de rechtsongelijkheid en dus rechtsonzekerheid en de verschillende fi-
naliteit. Bovendien ontstaat door geheimhoudingsplicht een samenwerking op basis 
van halve informatie en kan de vraag naar klantgerichtheid tot belangenvermenging 
leiden. Een aantal onderzoeken kaderen in deze thematiek.

1. Vervagende grenzen
Promotoren: Prof. dr. P. Ponsaers, Prof. M. Cools, Prof. U. Rosental
Opdrachtgever: Programmadirectie Politie & Wetenschap (Nederland)

In dit onderzoek werden 24 private veiligheidsorganisaties bevraagd (12 in België en 
12 in Nederland18. Er werden interviews gehouden en dossieranalyses gedaan rond 
vijf thema’s: bedrijfsprofiel, bedrijfsorde, werkwijze, visie op het normatieve kader, 
samenwerking en verschillen en overeenkomsten met de publieke sector. Er werd ge-
werkt binnen vier sectoren: privé-detectives, interne onderzoeksafdelingen, forensic 
auditoren en security consultants. De samenwerking bleek afhankelijk van de vraag 
van de private sector / van de klant, de vraag van de politie (samenwerking is vaak 
politie-gestuurd), de structurele samenwerking tussen politie en interne onderzoeks-
afdelingen (b.v. overvallen, overlegplatform autocriminaliteit) en tenslotte de samen-
werking op basis van het ‘old boys network’. Knelpunten zijn het gebrek aan ver-
trouwen, de beeldvorming, de verschillende finaliteit van beide diensten (private 
dienst-commercieel orgaan), de geheimhouding van informatie, de informatiedoor-
stroming en andere prioriteiten.

2. Inspectiediensten met bijzondere politiebevoegdheden
Promotor: Prof. dr. P. Ponsaers
Opdrachtgever: Federaal Wetenschapsbeleid

De doelstellingen van dit onderzoek19 waren (1) zicht krijgen op de strafrechtelijke ac-
tiviteiten van de bijzondere inspectiediensten (BID’s) in de globaliteit van hun werk-

18 COOLS, M., PONSAERS, P., VERHAGE, A., HOOGENBOOM, B., 2005, De andere Rechtsorde. De-
monopolisering van fraude-onderzoek, Brussel, Politeia, 189 p.; ROSENTHAL, U., SCHAAP, L., 
VAN RIESSEN, J.C., PONSAERS, P., VERHAGE, A., mmv. VAN MECHELEN, P.J., COOLS, M.J.M., 
In elkaars verlengde? – Publieke en private speurders in Nederland en België, Politiewetenschap nr. 
24, Programma Politie en Wetenschap / Apeldoorn, Uitgeverij Kerckebosch, Zeist, 2005, pp. 305.

19 PONSAERS, P., DE KEULENAER, S., VANHAVERBEKE, W., Bijzondere inspectiediensten: em-
pirisch onderzoek naar hun verbaliseringsgedrag, Reeks Actuele Problemen met betrekking tot 
de Sociale Cohesie, Federaal Wetenschapsbeleid, Academia Press, Gent, 2003, pp. 271; DE KEU-
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zaamheden en (2) nagaan of de politionele criminaliteitsstatistieken kunnen aange-
vuld worden met processen-verbaal van deze diensten. Als methodologie werd een 
inventarisatie van de BID’s verricht en werd een dossieranalyse doorgevoerd op het 
parket van Gent (N:915), het parket van Brussel (N:1451) en het arbeidsauditoraat van 
Charleroi (N594). In een kwalitatief luik werden diepte-interviews met 30 inspectie-
diensten gevoerd. Ook werd gepolst in welke mate de reguliere politiediensten actief 
zijn in het domein van de bijzondere strafwetgeving.

3. Evaluatie van de toepassing van de gemeentelijke administratieve sancties
Promotoren: Prof. dr. P. Ponsaers, prof. T. Vander Beken
Opdrachtgever: FOD BiZa

Marleen Easton merkt op dat uit dit onderzoek blijkt dat de gemeentelijke adminis-
tratieve sancties bestraffing toelaten door de gemeentelijke overheid. Dit ‘gewapend’ 
bestuur illustreert een vervagende grens die ook opduikt in de groei van nieuwe vei-
ligheidsfuncties20. De vraag wordt gesteld of GAS een voorloper is voor een nieuwe 
vorm van gemeentelijke politie? Onderzoek leert dat de vaststellers van de gemeente-
lijke administratieve sancties in de meeste gevallen politiemensen zijn en dit een im-
pact heeft op de beschikbare capaciteit en het kerntakendebat van de politie. Wordt de 
politie, uitvoerder van het gemeentelijke beleid, teruggebracht tot haar democratische 
rol? Er is een democratische toets vereist in relatie tot de keuze voor gemeenschapsge-
richte politiezorg. Dit onderwerp genereert bovendien discussie over de vervagende 
grenzen tussen de publieke politie en de private veiligheidsdiensten.

4. Nodale politiestrategieën
Promotoren: Prof. dr. P. Ponsaers, Prof. M. Easton en Prof. M. Cools i.s.m. Prof. B. 
Hoogenboom
Opdrachtgever: Programmadirectie Politie & Wetenschap (Nederland)

Marleen Easton licht toe dat een nodale oriëntatie betrekking heeft op het uitoefenen 
van toezicht op stromen (‘flows’) van mensen, goederen, geld en informatie die zich 
over infrastructuur (bv. de haven) verplaatsen21. Bv. controle inzake transport van af-
val is gedeelde bevoegdheid van meerdere actoren zoals politie, douane, scheepvaart-
politie en private bedrijven. Deze ‘space of flows’ hebben implicaties voor het uitoe-
fenen van controle, handhaving en toezicht. Is de bestaande ‘begrensde’ organisatie 
van veiligheid afdoende? De vraagstelling is of er tussen deze actoren wordt samen-
gewerkt in de Antwerpse haven en vanuit welke visie. De resultaten van het onder-

LENAER, S., VAN ALTERT, K., PONSAERS, P., Wegwijzer Bijzondere Inspectiediensten, Maklu, 
Antwerpen/Apeldoorn, 2002, pp. 175.

20 PONSAERS, P., VANDER BEKEN, T., « Onderzoek naar de implementatie van de GAS-wet in 
België: cijfers en discussies », in : Overlast en de maatschappelijke aanpak ervan, COOLS, M., DE 
RUYVER, B., DE WREE, E., HEBBERECHT, P., PAUWELS, L., PONSAERS, P., VAN DEN HERRE-
WEGEN, E., VANDER BEKEN, T., VAN MALDEREN, S., VERMEULEN, G. (eds.), Reeks Update 
in de Criminologie, nr. 4, Vakgroep Strafrecht & Criminologie, Kluwer, Mechelen, 2008, pp. 59-
81.

21 GILLEIR, F., EASTON, M., PONSAERS, P., COOLS, M., “Checking aspects of ‘Nodal Orientation’ 
for Policing the Port of Antwerp”, in: Readings On Criminale Justice, Criminal Law & Policing, 
COOLS, M., DE KIMPE, S., DE RUYVER, B., EASTON, M., PAUWELS, L., PONSAERS, P., VAN-
DERBEKEN, T., VANDER LAENEN, F., VANDE WALLE, G., VERMEULEN, G. (eds.), Maklu, 
Governance of Security Research Papers Series II, Antwerpen, 2009, p. 359-376.
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zoek tonen aan dat de scheepvaartpolitie, de federale gerechtelijke politie, de douane 
en het gemeentelijk autonoom havenbedrijf de kernactoren zijn. De vraag stelt zich 
of de grootste veiligheidsrisico’s voldoende worden ingeschat en het huidig veilig-
heidsdispositief ter plaatse voldoende is? De douane werpt zich op als cruciale actor 
m.b.t. veiligheid in de haven. Er is een versnippering en onduidelijkheid over wie de 
regierol opneemt. De informatie uitwisseling is cruciaal in functie van monitoring en 
controle, zo geeft Easton aan. ‘Men verkiest complementariteit boven concurrentie en er 
zijn intenties tot samenwerking met vooral informele taakafspraken. Er is geen éénduidige be-
stuurlijke sturing en verantwoordelijkheid binnen de haven en nood aan een wetgevend kader 
en formele overlegstructuren met respect voor de eigenheid en de finaliteit van elke instantie’. 
Concluderend stelt ze dat de samenwerking niet vanzelfsprekend is, afhangt van de 
nood aan expertise, sterk bepaald wordt door informele contacten en vaak gebaseerd 
is op een ‘old boys network’. Verder is ze weinig transparant, bestaat het risico op 
rechtsongelijkheid en rechtsonzekerheid en is er te weinig kennis over samenwerking. 
Is de vraag naar capaciteitsuitbreiding een noodzaak of is een meer structurele samen-
werking een oplossing, zo vraagt ze zich af. Geeft het nationaal veiligheidsplan wel 
voldoende aanzet tot samenwerking? Gaat het om een continuüm van verschillende 
rechtsordes of een concurrentieel spanningsveld?

2.2.3.  Onderzoekslijn ‘integrale veiligheid’

In een derde lezing geeft Paul Ponsaers22 de onderzoeken weer over integrale veilig-
heid onder de titel “veel bazen, geen regisseur”. Hij geeft aan dat de politie veel overhe-
den heeft en dat de beleidssamenhang weinig ontwikkeld is. De politie is werkzaam 
op diverse beleidsdomeinen en tussen die beleidsdomeinen bestaan weinig functio-
nele verbanden. Ketenbeheer is dus een noodzaak, maar dan nog blijven verschillen-
de ketens noodzakelijk. Wie zal de regie voeren? Ponsaers overloopt de verschillende 
onderzoeken die hier binnen de onderzoeksgroep rond werden gevoerd.

1. Integrale veiligheidsproblemen in de stad Antwerpen
Promotor: Prof. dr. P. Ponsaers
Opdrachtgever: Stad Antwerpen

Dit onderzoek gaf aanleiding tot de bevinding dat politie niet noodzakelijk de project-
regie voert23. Eén tijd-ruimtelijk gesitueerd project voeren met diverse partners vergt 
veel meer overleg dan wordt gedacht. Regie voeren, zo geeft hij aan, is niet zozeer lei-
dinggeven, maar eerder coachen, faciliteren. Regie voeren betekent vooral agendabe-
waking, methodisch en gestructureerd werken over een lange tijdsperiode maar bud-
gettaire cycli verstoren dikwijls de organische ontwikkeling van projecten. De private 
partners willen wel meewerken, maar zijn moeilijk te regisseren door de overheden. 

22 Paul Ponsaers is promotor van de associatieonderzoeksgroep ‘Governance of Security’ (GofS). 
23 PONSAERS, P. (ed.), Integraal Veiligheidsbeleid 2005, Kluwer, Mechelen, 2005, pp. 479; PON-

SAERS, P., CAMMAERT, P., GOEMINNE, B., HOSTE, J., PAUWELS, L., Opnieuw het middenveld 
bezetten – Draaiboek voor een Integraal Veiligheidsbeleid – Deel I. Methodiek voor het voeren van 
een Integraal Veiligheidsbeleid, in: Handboek Politiediensten – Veiligheidsbeleid – Cases, Afleve-
ring 76, 301, Kluwer, Mechelen, oktober 2005, p. 7-88; PONSAERS, P., CAMMAERT, P., GOEMIN-
NE, B., HOSTE, J., PAUWELS, L., Opnieuw het middenveld bezetten – Draaiboek voor een Inte-
graal Veiligheidsbeleid – Deel II. Methodiek voor het voeren van een Integraal Veiligheidsbeleid, 
in: Handboek Politiediensten – Veiligheidsbeleid – Cases, Aflevering 78, 267, Kluwer, Mechelen, 
maart 2006, p. 87-130.
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De geografie van de buurt is niet gelijk aan deze van de partners en ook tijdshorizon-
ten verschillen naargelang de partners. Actieplannen zijn enkel door te voeren als ze 
vorm krijgen van onderuit. ‘Isoleer geen veiligheidsproblemen, pak ze aan in samenhang, 
geïntegreerd. Tussentijdse successen op korte termijn garanderen successen op lange termijn, 
waarbij een waarneembare effectiviteit een richtinggevend criterium moet te zijn. Beter een be-
perkt succes nastreven dan een mislukking’.

2. Algemeen verslag over de veiligheid – project luisteren
Promotor: Prof. dr. P. Ponsaers, Prof. T. Vander Beken
Opdrachtgever: Koning Boudewijnstichting

In dit onderzoek werd gepolst naar de krachtlijnen voor een strategie voor meer loka-
le veiligheid voor iedereen24. Daarom moet men de burgers ernstig nemen. Dragende 
krachtlijnen hierbij zijn: voldoende meldpunten, gedegen informatie aan de burger en 
nood aan een publiek debat. De politie moet een dienstverlenende, empathische hou-
ding innemen. De overheid heeft nood aan beleidsondersteuning, -vertaling.

3. Diversiteit in diversiteit
Promotoren: Prof. dr. P. Ponsaers, Prof. M. Easton, C. Tanghe
Opdrachtgever: Koning Boudewijnstichting, Federaal Impulsfonds voor Migran-
tenbeleid

Er bestaat een (1) grote diversiteit in onveiligheidsgevoelens, waarvan de dragende 
krachtlijnen zijn25: het ene onveiligheidsfenomeen is het andere niet, zelfredzaamheid 
(is niet vigilantisme) en solidariteit zijn belangrijk. De sociale netwerkvorming en het 
maatschappelijk middenveld zijn ook zeer belangrijk. In laatste instantie moet men 
een beroep doen op ‘de’ instanties want deze zijn nu overvraagd. Verder geeft Pon-
saers aan dat er een (2) ongelijke spreiding is en nood aan aanpak op maat. ‘De dra-
gende krachtlijnen hiervan zijn: de noodzaak tot ‘taylormade responses’. ‘De stad is een kalei-
doscoop, een condensaat van diversiteit. In de diverse woonbuurten is een actieve participatie 
belangrijk er is nood aan renovatie en buurtopwaardering. Men kan de buurtbewoners consul-
teren, maar ook de stadsgebruikers’.

4. Onveiligheidsgevoel, criminaliteit en leefbaarheid in de stad, in het kader van het Witboek 
Stedenbeleid
Lid taskforce: Prof. P. Ponsaers
Opdrachtgever: Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Stedenbeleid

De stelling in deze bijdrage was dat de ‘onveiligheid een overheidskerntaak is, maar 
niet alleen’26. De dragende krachtlijnen zijn: veiligheid is een taak van iedereen, maar 
een kerntaak van de overheid. De overheid betekent meer dan de repressieve functie; 

24 ALBERS, Ch., TELLER, M., PONSAERS, P., Algemeen Verslag over Onveiligheidsgevoelens – 
Luisteren naar mensen over onveiligheid, Koning Boudewijnstichting, Brussel, 2006, pp. 226

25 EASTON, M., TANGE, C., PONSAERS, P. (eds.), Out of the box – Diversiteit in Diversiteit / Diver-
sité dans la Diversité, Politeia, CEP-CPS-Comité P, Brussel, 2008, pp. 152.

26 PONSAERS, P., DE KIMPE, S., PAUWELS, L., VAN ALTERT, K., Over de relatie tussen stedelijk-
heid en criminaliteit – Interactie, integratie en differentiatie, in : De eeuw van de stad – Voorstudies 
– Over Stadrepublieken en rastersteden, Project Stedenbeleid, Administratie Binnenlandse Aange-
legenheden, Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Die Keure, Brussel, 2003, p. 233-272.
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er is nood aan een gemeenschapsgerichte politie als avant-garde van verandering en 
informele sociale controle. Een tweede stelling luidt dat ‘veiligheid bevorderen veel 
meer is dan onveiligheid tegengaan’. De dragende krachtlijnen hierbij zijn: nood aan 
publieke ‘places of common significance’, de segmentering, monopolisering en an-
nexatie tegengaan, de reconstructie van een nieuw buurt- én wereldburgerschap en 
een nieuwe notie van openbare orde.

Hiermee sloot Ponsaers het overzicht van de onderzoeken die betrekking hebben op 
het ‘rapport’ af. Hij ging in een tweede lezing dieper in op het ‘rapport’ zelf en gaf de 
resultaten weer van een ruimte bevraging die hij in dit kader organiseerde.

2.2.4.  Een ruime bevraging: evaluatie van de evaluatie

Prof. P. Ponsaers stelde in de 3de Bachelor Criminologie in zijn vak Politionele & Ge-
rechtelijke Organisatie bij een 200-tal studenten de volgende vraag: “In welke mate is 
het rapport van de Federale Politieraad onderbouwd met wetenschappelijke bevindingen en ar-
gumentaties? Zo ja, waar in het rapport?”

Het antwoord luidde ‘Het rapport is, na een maand discussie op het forum, naar onze me-
ning onvoldoende duidelijk onderbouwd met wetenschappelijke bevindingen en argumentaties. 
Veel van hetgeen onderzoek genoemd wordt is gebaseerd op eigen (interne) analyse, welke niet 
verifieerbaar is, wellicht onvoldoende methodologisch onderbouwd, hetgeen de geloofwaardig-
heid ervan niet ten goede komt’. Een aantal concrete voorbeelden (uit de grote waaier aan 
antwoorden) wensen we in deze bijdrage mee te geven.

P. 6: “Er werd maximaal gebruik gemaakt van bestaande documenten, evaluaties, au-
dits en van wetenschappelijke studies. Er werden meerdere hoorzittingen georgani-
seerd en alle erkende syndicaten werden in de gelegenheid gesteld om hun input voor 
deze evaluatie te laten kennen. De Federale Politieraad heeft ook enkele belangrijke 
maatschappelijke spelers gehoord (…)”.

Geen verdere precisering, diegenen die werden gehoord in voetnoot. Herhaald p. 81, op het 
eind. Quid?

P. 29: “Uit een onderzoek, gevoerd in juni 2006 bij de 196 politiezones, blijkt dat de toe-
passing van de tuchtwet veel moeilijkheden veroorzaakt, in het bijzonder bij de kleine 
zones die niet over juristen of experten in deze materie kunnen beschikken”.

Welk onderzoek? Door wie uitgevoerd? Hoe?

P. 47: “Bij de grondige analyse van de cijfers, sinds de invoering van het 1ste NVP op 1 
januari 2004, dienen wij vast te stellen dat het budget van de federale politie sneller is 
gestegen dan de index”.

Enkel eigen analyse? Door wie uitgevoerd? Hoe?

P. 51: “Er wordt verwezen naar resultaten van “een onderzoek” van het COC waaruit 
bleek dat er bij aanhouding van verdachten, teveel gevallen worden aangeleverd met 
onvolledige identificatiegegevens.”

Eigen analyse?
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P. 58: “In veel gebieden is over het algemeen de interventietijd sterk verbeterd verge-
leken met de periode voor de politiehervorming”. Dat blijkt ook uit de eerste analyse 
van de AIG.

P. 63: Stelt men “dat op basis van de veiligheidsplannen 2005-2008, kon vastgesteld 
worden dat in 75% van de zones de wettelijke norm i.v.m. slachtofferbejegening wordt 
gehaald”.

Eigen analyse? Hoe? Wie?

P. 66: “Aan de hand van een onderzoek dat de federale procureur samen met DGJ in 
2008 uitvoerde werd vastgesteld dat het systeem vrij goed werkt en dat er geen noe-
menswaardige problemen zijn in de meeste materies, uitgezonderd in de terrorisme-
bestrijding”.

P. 51: Er wordt verwezen naar resultaten van “een onderzoek van het COC waaruit 
bleek dat er bij aanhouding van verdachten, teveel gevallen worden aangeleverd met 
onvolledige identificatiegegevens.”

Eigen analyse?

De tweede vraag die hij in het kader van deze bevraging stelde luidde:“In welke mate 
is het rapport van de Federale Politieraad onderbouwd met wetenschappelijke bevindingen en 
argumentaties? Zo neen, welke thema’s behoeven wetenschappelijke onderbouw?”

De studenten gaven aan: “We worden te vaak in het ongewisse gelaten over de ware toe-
dracht van de gehanteerde bronnen en de link met de positieve evaluatie. Door het gebrek aan 
duidelijkere verwijzingen van waar de raad bepaalde gegevens haalt, kan het evaluatierapport 
een onbetrouwbare indruk wekken. In het rapport wordt teveel gebruik gemaakt van bewoor-
dingen en beweringen die niet uitgelegd of gestaafd worden met bepaald onderzoek’. Een aan-
tal voorbeelden zijn sprekend:

•	 4.1.2.: Het thema “leiderschap”: dan meer bepaald hoe het komt dat niet alle lei-
dinggevenden over de nodige vaardigheden beschikken, dient verder te worden 
onderzocht. Er wordt gesproken over deels en vermoedelijk een tekort aan externe 
inbreng, maar erg beargumenteerd klinkt dit allemaal niet.

•	 4.1.5.: Het thema ‘capaciteit’ verdient nader onderzoek.
•	 4.2.: Thema’s die essentieel zijn voor de burgers zoals: interventie, onthaal, orde-

handhaving, slachtofferbejegening, verkeer, e.d. verdienen nader onderzoek.
•	 P. 19: Hoe “installeert” men een gemeenschappelijk concept over de visie op welke 

politiezorg moet worden verzekerd en over de missie en de waarden van ALLE po-
litiediensten?

•	 P. 21: Hoe de beleidscycli beter op elkaar af te stemmen?
•	 P. 23: De beperkte bevoegdheden van de politieraad verdient nader onderzoek.
•	 P. 25: Hoe verder evolueren naar een optimale informatie-uitwisseling?
•	 P. 26: Federale & gemeentelijke dotaties en overeenstemming theorie en praktijk 

verdient nader onderzoek.
•	 P. 63: De meerwaarde van het ‘e-governmentproject police on web’ verdient nader 

onderzoek.
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•	 P. 19: Op pagina 19 komt de raad tot een positieve evaluatie van het algemene con-
cept van politiehervorming. Of dit gesteund is op onderzoeksbesluiten en hoe ze 
precies tot deze conclusies zijn gekomen is echter nergens te vinden.

•	 P. 20: Er wordt aangegeven dat evaluatie moeilijk is omdat er geen gestructureerde 
of globale evaluatiemechanismen zijn. Er is geen echte nulmeting waarmee kan 
vergeleken worden. In hoeverre zijn de conclusies dan te vertrouwen?

•	 P. 26: “Het mandaatsysteem wordt over het algemeen positief beoordeeld”. Wie 
heeft dit beoordeeld? Op welke vlakken werd dit zo beoordeeld? Wat hield die be-
oordeling in? Dit verdient nader onderzoek.

•	 P. 39: “Over het algemeen wordt de werking van de bestuurlijke coördinator en van 
de gerechtelijke coördinator als positief ervaren”. Volgens wie? Waarom? Dit ver-
dient nader onderzoek.

Deze citaten zijn maar een greep uit de antwoorden van de studenten over de evalu-
atie van het ‘rapport’. Concluderend geeft prof. P. Ponsaers zelf een aantal opmerkingen 
over de evaluatie van het onderzoek. Hij geeft aan dat er meer comparatief onder-
zoek moet komen, meer dan louter efficiëntie en contextueel onderzoek (bv. socio-
economische of media context). Ook onderzoek naar internationale, transnationale 
politiesamenwerking ontbreekt (veel juridisch onderzoek, weinig empirisch, over bv. 
terrorisme) en onderzoek naar leidinggevend niveau. Er is veel onderzoek naar politie 
maar weinig naar ‘policing’. Hij pleit voor een gemeenschapsgerichte synergie. ‘Ondanks 
toegenomen openheid van de politie ten aanzien van de samenleving in het afgelopen decenni-
um blijft een organisatielogica geldig die enkel via extern, kritisch wetenschappelijk onderzoek 
op een onafhankelijke manier kan worden bijgestuurd ifv. van een democratischer relatie met 
de samenleving’ (cf. community oriented policing – accountability)’.

2.2.5. Paneldiscussie (voormiddag)

Een paneldebat sloot de voormiddag af. In dit panel zetelden zowel leden van de an-
dere criminologie opleidingen (KULeuven en VUB) als collegae vanuit Nederland. 
Leden waren Willy Bruggeman (voorzitter federale politieraad), Frits Vlek (program-
madirecteur Politie- en Wetenschap Nederland), Els Enhus (prof. VUB), Lodewijk 
Gunter-Moor (Stichting Maatschappij, Veiligheid en Politie Nederland), Henk Elffers 
(NSCR) en Frank Hutsebaut (prof. KULeuven). Het panelgesprek werd gemodereerd 
door prof. M. Easton. In dit panel werd inhoudelijk gereflecteerd over de presentaties 
van de voormiddag, waarbij iedere spreker ruimschoots aan bod kwam. Er werd niet 
tussen de leden gediscussieerd. In deze bijdrage worden enkele belangrijke impres-
sies gegeven27.

Frits Vlek beet de spits af en maakte het onderscheid tussen onderzoek voor, over en 
door de politie. In een poging politie en wetenschap te positioneren stelt hij drie vra-
gen. Hij wenst duidelijk te stellen wat ‘politiewetenschap’ juist is. Hij vraagt zich af of 
het gaat om ‘een politiewetenschap met een eigen kennis, een eigen kennisobject, een eigen pa-
radigma, alles wat we maar onder wetenschap als dusdanig kunnen scharen of hebben we eer-
der een hoeveelheid domeinen die gemeenschappelijk hebben dat ze onderzoek doen naar politie, 
politie functioneren, politiefunctie en alles wat daarmee samenhangt?’ Hij geeft aan dat de 
politiewetenschap bedreven wordt in sectoren binnen disciplines zoals criminologie, 

27 De gesprekken werden opgenomen en volledig door auteur uitgetikt en zijn bij haar beschikbaar. 
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rechtsociologie, enz…Als derde punt vindt hij het wezenlijk om de vraag te stellen op 
welk niveau het onderzoek georganiseerd wordt. Hij maakt het onderscheid tussen 
twee niveaus. ‘Het hoogste niveau is het fundamenteel of zuiver wetenschappelijk onderzoek 
dat niet gecontamineerd wordt door de vervelende inmenging van de opdrachtgever. Daar staat 
centraal theoriegestuurde vraagstelling centraal. Onderzoek door de politie dat is vaak beleids-
ondersteunend, praktijk ondersteunend onderzoek. Als je die twee nou eens even contrasteert, 
het ene is vaak langdurig, theoretisch gestuurd, vaak uitmondend in promoties. Het laatste is 
vaak kortdurend, op informatie gericht, het hoeft allemaal niet wetenschappelijk te zijn, als de 
vrager maar het gevoel heeft, hier heb ik wat aan, hier kan ik verder mee’.

Hij licht verder toe dat het programma ‘Politie en Wetenschap’ is ontstaan uit de idee 
dat de kloof tussen die twee groot is. Deze kloof werd gedicht met ‘thema-gestuurd’ 
onderzoek. ‘Wij organiseren veel onderzoek voor de politie, zowel over de politie maar soms 
ook door de politie, want die worden door ons betrokken. Maar onderzoek over de politie moet je 
nooit door de politie laten organiseren of laten uitvoeren, dat betekent ook dat een programma 
als ‘Politie en Wetenschap’ altijd zijn onafhankelijkheid heel goed moet bewaren’.

Henk Elffers gaat in op de vervagende rol van de burger. Hij geeft aan dat er een gro-
te ontwikkeling is naar meer samenwerkingsverbanden tussen allerlei controlerende 
instanties en opsporingsinstanties (de politie en privé politie) en de vervaging tussen 
hun rollen. Dit doet bij hem de vraag rijzen wat nu de rol is van de vragende partij, de 
burger, het publiek. Door de groei en de vervaging van die opsporingsketen komen 
er steeds meer burgers in het schootsveld van de opsporing terecht. En omdat de ex-
terne oriëntatie belangrijk is, blijft de vraag “Was will das Publikum?”. ‘Dat weten wij 
heel goed, het publiek wil dat er strak wordt opgetreden tegen anderen, en correct en vriendelijk 
tegen henzelf. En die anderen dat zijn natuurlijk de wetsovertreders, dat is altijd zo geweest en 
dat zal ook wel altijd zo blijven’. Het belangrijkste punt dat hij maakt gaat over de pro-
blematisering van een ander soort van vervangende grenzen namelijk deze tussen de 
criminelen en diegene die slechts af en toe even over de schreef gaan. ‘Dit wordt steeds 
vager en vager, langzamerhand is iedereen voortdurend in het schootsveld van die zich uitdij-
ende en vervagende opsporingsinstanties. Door deze vervaging valt de populatie van externen 
die wensen samen te werken samen met de populatie die onder voorbehoud moet worden ge-
steld omdat ze zich misdragen. Mijn vraag is dan ‘is dat niet juist het probleem?’

Lodewijk Gunter Moor gaat dieper in op het capaciteitsprobleem, het probleem van 
de vervagende grenzen en de integrale veiligheid en dit vanuit het Nederlands we-
tenschappelijk onderzoek. Wat betreft het capaciteitsvraagstuk geeft hij aan dat een 
heel ander aspect dan capaciteit speelt, namelijk de flexibiliteit. ‘De kracht van de politie 
ligt in haar flexibiliteit. Het inspelen van de politie tijd- en plaatsgebonden van wijd tot wereld 
maakt de ruimte van de politie heel erg nodig. En die politie kan die flexibiliteit waarmaken 
omdat ze over een heel breed handelingsrepertoire beschikt. Dwang is daar een heel belangrijke 
factor bij, maar ook omdat ze als geen andere organisatie bijna in staat is om op en neer te scha-
len om heel grootschalig op te treden maar ook heel kleinschalig, in hele kleine buurten, in hele 
kleine segmenten van de samenleving. Dus zet niet al je energie op alleen maar die capaciteits-
vragen, maar denk ook na over die hele belangrijke functie of over de flexibiliteit van de politie’. 
Over de vervagende grenzen gaf hij aan dat de Nederlandse tendens is dat politie zich 
terugtrekt uit de publieke ruimte en veel van de taken daar overlaat aan stadswachten 
en toezichters en dit in tegenstelling tot België. In Nederland worden politiemensen 
eigenlijk tweedelijns functionarissen. Hij vraagt zich af of het een goede zaak is ge-
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weest veel van de handhavingstaken op straat af te staan zonder daar als politie een 
goede regie op te voeren. Zijn derde punt gaat over de integrale veiligheid. Hij geeft 
aan dat onderzoek aantoont dat inzake integrale veiligheid de politie in eerste instan-
tie een dominante rol heeft gespeeld. ‘De politie heeft in vele Nederlandse gemeenten, ste-
den en dorpen veiligheidsnetwerken laten ontstaan. Netwerken waarin de dwarsfunctie van 
veiligheid wordt belicht. Er komen allemaal groepen disciplines bij elkaar en de wijkagenten 
hebben daar een enorme belangrijke trekkersrol gespeeld. Zonder dat enthousiasme, die per-
soonlijke gedrevenheid van die wijkagenten, waren die professionele netwerken nooit van de 
grond gekomen’. Verder geeft hij aan dat de paradoxale ontwikkeling nu is dat de po-
litie -die eerst de trekker was- zich nu in een andere rol gaan opstellen namelijk als 
‘terugtrekker’. ‘Ze trekken zich in toenemende mate terug uit die netwerken onder invloed 
o.a. van het kerntakendebat, we hebben er geen tijd meer voor… Die rol is niet meer voor ons. 
Binnenkort wordt in Nederlands wettelijk geregeld dat de regierol voor integrale veiligheid een 
gemeentelijke rol wordt. Veel van die veiligheidsnetwerken imploderen als het ware. Want die 
gemeentelijke mensen zijn hele goeie ‘schuivers met papier’, die kunnen een hele hoop fantas-
tische nota’s schrijven, maar echt mensen activeren tot daadwerkelijk handelen is een vaardig-
heid die vele gemeentelijke mensen niet hebben’.

Els Enhus vraagt zich af of het concept vervagende grenzen eigenlijk problematisch is 
of gewoon een maatschappelijke ontwikkeling waar men optimistisch over kan zijn. 
Ze geeft aan dat er nu meer diversiteit is, niet langer één consensus en dat het pro-
bleem is dat die diversiteit veel te vaak wordt geïnterpreteerd. Dat geeft onzekerheid, 
onduidelijkheid en ongemak. Men vertaalt dat in termen van onveiligheidsgevoelens. 
Politie en andere actoren stellen vast dat we niet alleen iets moeten doen aan veilig-
heid, maar ook aan onveiligheidsgevoelens, dus zowel objectieve onveiligheid als de 
subjectieve onveiligheid. ‘Een groot probleem is dat een heel aantal dingen worden vertaald 
in onveiligheidsgevoelens, die gaat men dan als veiligheidsthema’s duiden. Als men iets defi-
nieert als een veiligheidsprobleem, dan gaat men ook inderdaad allerlei actoren op het terrein 
gaan creëren om in te grijpen op dat veiligheidsprobleem’. Verder geeft Enhus aan dat ze in 
haar doctoraat vaststelde dat er in het politiek discours een verschuiving plaatsvond 
in de jaren ’90 van een ‘openbare orde’ probleem naar een ‘veiligheidsprobleem. ‘Waar 
men voordien praatte over orde, er moet orde zijn en ordehandhaving, ziet men in 1990 dat er 
niet alleen in het politieke debat maar ook in allerlei beleidsnota’s een switch komt en men plot-
seling niet meer over orde maar over veiligheid praat. Ik denk dat deze switch veel belangrijker 
is dan we denken. Als we over politie praten en wat zij nu moet doen, moeten we praten over 
de rol van een politie in het garanderen van orde in een samenleving. Orde is dat men regels 
heeft die niet overschreden worden, en dat gaat dan zowel over wettelijke regels als over sociale 
normen. Het gaat over een heel breed amalgaam van regels, dat geeft een gevoel van orde’. Ze 
geeft aan dat we eerder moeten kijken naar de rol van de politie in het genereren van 
orde in de samenleving. De andere actoren bezig met veiligheid zouden zich vooral 
niet moeten bezighouden met het genereren van orde ‘want dat is mensen in de pas du-
wen, dat is via preventie-initiatieven eigenlijk allerlei ruimte en creativiteit ontnemen en dat is 
hetgeen er nu aan het gebeuren is’.

Frank Hutsebaut geeft aan dat het ‘rapport’ naar de universiteiten toe een zeer inte-
ressante onderzoeksagenda biedt. Concreet somt hij een aantal thema’s op die volgens 
hem te weinig in het ‘rapport’ zijn uitgewerkt. Zo nuanceert hij het feit dat de slachof-
ferbejegening een succesverhaal van de politiehervorming zou zijn. Verder wordt de 
vraag naar de maatschappelijke rol van de politie in de gemeenschap en de vraag over 
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welke gemeenschap het gaat volgens hem in het ‘rapport’ onderbelicht. Ook geeft hij 
aan nog eens te moeten nadenken over het geweldsmonopolie. De relatie met de an-
dere actoren mag voor hem ook nog eens worden uitgediept en dan in het bijzonder 
de relatie met justitie en met andere maatschappelijke actoren zoals de private veilig-
heid. Hij staat open voor een nieuw debat over de politiefunctie, en verwijst naar de 
voorbereidende stukken van de wet op het politieambt, waarbij de benaming niet was 
‘politieambt’ maar ‘politiefunctie’. ‘Ik heb er in het rapport niets over gelezen en ik vind 
bijvoorbeeld de vervangende grenzen met de welzijnssector toch niet onbelangrijk. We moeten 
terug nadenken over de definiëring van de taken en daarmee samenhangend de bevoegdheden. 
Misschien moeten we naar een soort maatschappelijke herpositionering van de politie ten aan-
zien van de andere sectoren’.

Eerst en vooral geeft Willy Bruggeman aan dat het ‘rapport’ dat aan de federale po-
litieraad gevraagd werd niet de pretentie had wetenschappelijke te zijn, maar zich 
wel in de vierhoek overheid, politie, parlement en wetenschap bevindt. Hij geeft ver-
der aan dat de ministers en de overheid en de politie vrij vlug akkoord waren over 
het rapport, hetgeen hij niet verwonderlijk noemt omdat ze in de federale politieraad 
zaten. Er werden twaalf prioriteiten uit het ‘rapport’ gehaald waar men werk van 
maakt. Bruggeman geeft aan dat de vorming moet verbeteren, het leiderschap, de 
ICT, de tucht enz….Verder somt hij enkele punten op die hij belangrijk vindt door-
heen de lezingen tijdens de voormiddag. Ten eerste is Bruggeman ervan overtuigd 
dat er voldoende capaciteit is, maar dat de distributie ervan kan verbeteren. Hij geeft 
aan dat dit voornamelijk zal moeten gebeuren op basis van externe factoren met een 
correctiemechanisme om dat bij te sturen. Wat het nodale opsporen en het nodale po-
litiewerk betreft stelt hij zich de vraag of we niet te ver gaan in het bekijken van ieder-
een. Hij wenst aan het geografische en het territoriale aspect nog een derde luik toe te 
voegen en dat is structurele luik. ‘Ik denk dat als we keuzes maken over politiewerk dat we 
territoriaal mogen en moeten denken want de politie is dikwijls op een territorium bezig. De 
Nederlanders noemen dat gebiedsgebonden politiezorg. Ik hou meer van gemeenschapspolitie-
zorg omdat dat veel meer inspeelt op de gemeenschappen dan alleen geografisch. De functies 
zijn belangrijk en zeker zoveel waard als de territoriale indeling. Dus ik zou die drie graag in 
evenwicht houden dat is terzelfdertijd geografisch denken, functioneel denken en structureel 
denken’. Bruggeman gaf verder aan deze voormiddag niets gehoord te hebben over de 
invloed van de techniek op de capaciteit. In welke mate kan de techniek capaciteitsbe-
vorderend zijn? Belangrijk daarin is het vraagstuk van het democratisch gehalte van 
die technische ontwikkeling. ‘We hebben nood aan een toekomstvisie voor de politie. We 
kunnen nu al vijftien thema’s aanhalen waar een visie zou nodig zijn waar we met die politie 
naartoe willen gaan en de huidige plannen volstaan daartoe niet. Het nationaal veiligheidsplan 
is een actieplan, geen visie. Het Parlement was erg enthousiast over het feit dat we met een 
groep zouden beginnen aan het werken aan een visietekst’. Verder gaf Bruggeman een aan-
tal thema’s aan voor bijkomend onderzoek. ‘Het Centrum voor Politiestudies kan hier een 
brugrol vervullen om die afhankelijkheden/onafhankelijkheden, evenwichten tussen universi-
teiten enerzijds en politie anderzijds met mekaar te verenigen. We moeten de poort openhouden 
voor onderzoek over de politie en voor de politie’. Als laatste brengt hij de noodzaak van 
het beschikken over ‘evaluatiestrategie’ aan. Er was geen nulmeting en volgens hem 
werd evaluatie op verschillende manieren gedaan door het comité P, door de inspectie 
en door verschillende korpsen.
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2.2.6. Paneldiscussie (namiddag)

De namiddag ving aan met de lezingen door Lodewijk Gunther Moor en Cees Vander 
Vijver, die vanuit een Nederlandse bril naar de toekomst voor de politie keken. Hun 
bijdragen vindt u elders in deze reader.

Nadien ging een paneldiscussie door over de ‘toekomst’ van de politie, met Gunter 
Ceuppens, Brice De Ruyver, Gerben Bruinsma, Diane Reynders, Dirk Van Nuffel, Jef 
Gabriëls en Olivier Libois. De moderator voor de namiddag was prof. M. Cools.

Het paneldebat centreerde zich rond 3 stellingen, die op voorhand aan de sprekers 
werden bezorgd, zodat zij er over konden reflecteren vooraf.

De drie stellingen behandelden de discussie over het kerntakendebat en luiden

•	 Wordt de politie een repressieve politie?
•	 Er is te weinig fundamenteel onderzoek over politie;
•	 Evaluatie moet in de toekomst wetenschappelijk onderbouwd worden.

In deze bijdrage worden de antwoorden van de verschillende panelleden op deze 3 
stellingen samengevat.

Eerst en vooral kwam Gerben Bruinsma, directeur Nederlands Instituut voor Crimi-
nologie en Rechtshandhaving, aan bod. Hij schetst dat de kern nog steeds de slinger is 
die de overheid maakt tussen repressie, openbare orde, veiligheid, een zachtere aan-
pak een hardere aanpak, schaalvergroting, meer of minder macht, lokaal, centraal of 
decentraal. De openbare orde wordt niet langer door de politie gezien als een soort 
smeermiddel om sociale contacten in de samenleving wat soepeler te laten verlopen. 
Er wordt steeds meer aangedrongen om repressiever op te treden. ‘De gewone agent is 
zich wat aan het terugtrekken, laat het vervelende werk over aan de gemeente, zit liever achter 
een bureau met een computer. Terwijl de wijkagent natuurlijk gewoon aan het werk moet in de 
wijk en de mensen moet kennen en weten wat er aan de hand is in de wijk en wat er scheelt’. 
Hij geeft verder aan dat het theoretische onderzoek een grotere kans moet krijgen en 
vindt dat er een disbalans bestaat in het politieonderzoek. Er is teveel contractonder-
zoek, teveel op beleid georiënteerd onderzoek, en dan voornamelijk over beleidsma-
nagers, beleidsactoren, gemeenten, overheden, maar er is minder onderzoek over de 
gewone mens in de straat. Verder pleit hij voor de uitwerking van meer ‘systematic 
reviews’ die moeten aangeven wat de stand van kennis op een bepaald terrein is.

Hij stelt de vraag of evaluatieonderzoek altijd wetenschappelijk moet zijn. ‘Ik heb zelf 
heel wat evaluatieonderzoek gedaan naar de politieorganisatie in Nederland van 1993 to 1998. 
Het is buitengewoon lastig om goeie evaluatiecriteria te hebben. Je vervalt vlug in het cijferge-
doe waar de prestatiecontracten en de politie nu ook in gevangen zit, de cijfers. En als je dus 
heel keiharde indicatoren gaat maken, de politie is beter wanneer ze zoveel meer processen-
verbaal heeft, of zoveel minder gevallen van geweld of zoveel meer van dit, dat we dan nog dat 
administratieve gedeelte gaan versterken. Dus met evaluatie ben ik wat voorzichtig’.
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Diane Reynders28, adviseur generaal voor het strafrechtelijk beleid, Dienst Strafrech-
telijk Beleid, geeft aan dat het kerntakendebat belangrijk is en nodig om andere ac-
toren te responsabiliseren. Volgens haar moet de politie niet constant met oneigenlij-
ke taken bezig zijn. Politiecapaciteit moet nuttig worden ingezet. Als groot probleem 
wijst ze erop dat andere actoren niet genoeg capaciteit hebben in andere sectoren, 
maar dat uiteindelijk de burger wel een beroep doet op de politiemensen wanneer 
die andere actoren in gebreke blijven. ‘Je moet een evenwicht vinden tussen beperken in de 
tijd tot de kerntaken van de politie en anderzijds toch nog die sociale invulling geven die niet 
door anderen wordt opgenomen. Dat geldt niet alleen voor de politie, dat geldt ook voor magis-
traten’. Verder vult ze aan dat ze absoluut gelooft in wetenschappelijk onderzoek. Ze 
vindt zowel fundamenteel onderzoek als evaluatieonderzoek belangrijk. ‘Wel moet nu 
de stap gezet worden om dat onderzoek hapklaar te maken voor de beleidsmakers, en daar zijn 
we dringend aan toe, beleidsnotities, die ook door de politiek kunnen benut worden. Ik zie dat 
er op dit ogenblik een hervorming van justitie bezig is, maar dat daar heel weinig wetenschap-
pelijke omkadering is, om niet te zeggen geen’.

Brice De Ruyver, professor universiteit Gent geeft aan dat het kerntakendebat om tal 
van redenen nodig is. ‘We moeten ons zeer goed bewust zijn van het feit dat als we dit debat 
niet voeren, we er nooit zullen in slagen om de noodzakelijke veranderingen bij tal van andere 
actoren die nu in dat veiligheidsveld staan samen met de politie op een serene manier te kunnen 
voeren en hun te responsabiliseren in dit verhaal. Het gaat dan in de eerste plaats om justitie, 
maar ook om de bestuurlijke overheden, waarvan wij weten dat heel wat van wat nu verloren 
gaat in oneigenlijke taken, uiteindelijk politieke keuzes zijn en het gevolg van totaal verouderde 
werkprocessen die bij justitie gehanteerd worden’. Verder geeft hij aan dat een criterium 
waardoor wetenschappelijk onderzoek ‘maatschappelijke grond raakt’ vaak het naar 
de praktijk georiënteerd karakter ervan is. ‘We moeten ons goed bewust zijn, als je met 
wetenschappelijk onderzoek wilt wegen op de praktijk en op de politieke besluitvorming, moet 
je met iets komen dat sterk praktijk georiënteerd is of beleidsrelevant is of je belandt zo de kast 
in. Als je in een hervorming zit heb je geen boodschap aan grote theorieën, maar wil je zaken 
aangeleverd krijgen die je in gans je hervormingsproces kan implementeren. Dat is heel belang-
rijk want daar wil je in vooruit gaan. En daar kan onderzoek een heel belangrijke rol bij spelen, 
zeker in de politieke besluitvorming’.

Burgemeester van Genk Jef Gabriels gaf aan dat alle Vlaamse burgemeesters wer-
den bevraagd over de politiehervorming en dat ze tevreden waren. Twee pijnpunten 
blijven voor hem open, en dat zijn enerzijds een financieel pijnpunt en anderzijds een 
participatiepijnpunt. Verder reikt hij ook een aantal opportuniteiten aan. Een eerste is 
de verdere realisatie van een gemeenschapsgerichte basispolitiezorg en de wijkwer-
king. Een tweede opportuniteit is de verdere uitbouw van de integrale veiligheids-
gedachte. De invloed van wetenschap vindt Gabriëls belangrijk, maar mag ook niet 
overroepen worden. ‘Ook al is de expertise groot, er zijn toch een aantal dingen van veilig-
heid en leefbaarheid die te belangrijk zijn om ze alleen maar aan experten over te laten, waar 
men op een bepaald ogenblik ook een stukje pragma moet inbouwen. Laat de goede contacten 
tussen de politiek en de lokale politie niet teloor gaan, koester dat, bewaar dat, een burgemeester 
weet vaak op basis van zijn contacten waar de pijnpunten liggen’. Tenslotte geeft hij aan dat 
we ons moeten hoeden voor een te geïsoleerde repressieve politie. ‘We moeten de politie 

28 Sedert 1 februari 2010 is zij raadsheer op het Comité P, maar in dit panel werd zij gevraagd vanuit 
haar positie op de Dienst voor het Strafrechtelijk Beleid.
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als deel van de samenleving zien met een integrale benadering van veiligheid en leefbaarheid. 
Wij hebben als lokale overheid en misschien ook als hogere overheden eigenlijk maar één werk-
gever dat is onze samenleving waarvoor wij verantwoordelijk zijn’.

Dirk Van Nuffel, korpschef Knokke en voorzitter Vaste Commissie van de Lokale Po-
litie geeft positieve commentaren bij de wijze waarop het ‘rapport’ tot stand kwam. 
‘Het traject dat nu is gekozen, waarbij eerst een eerlijke zelfevaluatie is gebeurd en verder in 
het traject door anderen daarop wordt gereflecteerd, kan wat tegenstelling genereren en die te-
genstelling kan dit debat alleen maar voeden’. Hij geeft aan in de voormiddag niets verno-
men te hebben over de 20 conclusies of over de shortlist van 11 conclusies die in het 
‘rapport’ vermeld werden. ‘De commentaren vanuit de wetenschappelijke wereld hebben te 
maken met gemeenschapsgerichte politiezorg, met integrale veiligheid, met politie als één van 
de vele actoren binnen een globaal welzijnsbeleid. En dat is inderdaad de plaats denk ik, waar de 
wetenschap, zelfs de fundamentele wetenschap een belangrijke bijdrage zou kunnen leveren’.

Van Nuffel pleit voor een ‘staten-generaal rond informele sociale controle’, rond bij-
dragen van verschillende actoren in integrale welzijnszorg waar hij de wetenschap 
een belangrijke plaats toedicht. ‘Daar ook, en alleen daar, situeert zich de plaats van een 
kerntakendebat. Een politieel kerntakendebat kan nooit een debat zijn dat door de politie alleen 
wordt gevoerd. Het erntakendebat moet er vooral over gaan hoe je taken, opdrachten niet hoeft 
af te schuiven maar kan verdelen, herverdelen of delen met andere actoren en het moet ook met 
die andere actoren worden gevoerd. Ik twijfel aan het vermogen van justitie en van de klassieke 
bestuurlijke overheden om daar echt op een volwaardige manier over mee te praten, hoewel dat 
zij uiteindelijk de beslissingen moeten nemen. Ik denk dat we in zo’n breder maatschappelijk 
debat een “horse whisperer”, een paardenfluisteraar nodig hebben, en dat is de taak die -wat mij 
betreft- voor de wetenschap is weggelegd’.

Olivier Libois, algemeen directeur bestuurlijke politie, geeft aan dat de politie wel 
degelijk een visie heeft, namelijk de Excellente Politiezorg met de geïntegreerde wer-
king. Verder geeft hij aan dat art. 1 van de wet op het politieambt zegt dat politie “ga-
rant moet staan voor de bescherming van de individuele rechten en vrijheden en moet 
bijdragen tot de democratische ontwikkeling van de maatschappij”. Volgens hem is 
een toename van repressie daarmee niet gebaat. De bijdrage tot een democratische 
ontwikkeling is volgens hem een visie. ‘Wij hebben het over maatschappelijke veiligheid, 
ik heb het liever over een veilige samenleving. Repressief is een woord, een handelswijze het is 
geen kerntaak. De enige vraag is niet het feit of wij een repressieve of niet repressieve taak uit-
voeren maar of die taak past in de visie die wij hebben’. Verder geeft hij aan dat wetenschap-
pelijk onderzoek belangrijk is en noodzakelijk in de domeinen van bestuurlijke politie 
(ordehandhaving bij manifestaties en voetbal), aan de wijze waarop de ordehandha-
ving wordt voorbereid en de historische evolutie van de fenomenen en de trends voor 
de toekomst. ‘Fundamenteel onderzoek is nodig, zowel over de maatschappij (hoe evolueert 
alles, waaruit bestaat het), als langs de kant van de politie (hoe evolueert onze ordehandhaving? 
Wat is de impact van de machten ten opzichte van discrete aanwezigheid)’.

Gunter Ceuppens, opdrachthouder Integrale Veiligheid, V.S.P. en verantwoordelijk 
voor het wetenschappelijk onderzoeksprogramma ‘Veiligheid en Preventie’, geeft aan 
dat de onderzoeksnoden zullen bevraagd worden bij de federale politieraad. Rond 
een aantal thema’s werd reeds wetenschappelijke onderzoek verricht binnen de FOD 
Binnenlandse Zaken of wordt het opgestart zoals de integratie van verschillende lo-
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kale beleidsplannen, de implementatie van strategieën voor deontologische codes, lei-
derschap en competentievervolmaking voor hoofdcommissarissen, de inventarisatie 
politietaken en de informatiestromen. Hij pleit voor samenwerking met andere orga-
nisaties om wetenschappelijk onderzoek te kunnen lanceren. Verder pleit hij voor de 
benutting van subsidiërings- en financieringsstromen die vanuit de Europese Com-
missie op poten worden gezet.

Paul Ponsaers rond als dagvoorzitter de studiedag af en somt een aantal ‘leads’ op 
die doorheen de dag met de regelmaat van een klok hebben doorklonken en die be-
langrijk zijn om verder over verder na te denken naar de toekomst toe. Ten eerste geeft 
hij aan gehoord te hebben dat er meer ‘diversiteit in onderzoek’ moet komen waarbij 
moet gezocht worden naar meer evenwicht (hetgeen niet betekent exclusiviteit). ‘Om 
dat meer fundamenteel theorie gedreven onderzoek te ontwikkelen, daar hebben wij geen insti-
tuten voor. Als ik kijk naar het Nederlandse NSCR, dat met 55 onderzoekers die de kans heeft 
om onderzoek te verrichten dat theorie gedreven is, dan weet ik meteen dat wij niet over zo’n 
instituut beschikken’. Een tweede punt dat Ponsaers aanreikt is het kerntakendebat. ‘Ik 
heb nog heel goed geweten, tien jaar geleden toen we discussieerden over het nieuwe politie-
landschap, dan was eigenlijk het uitgangspunt : we gaan dat hier helemaal herschikken, maar 
dat mag niet meer kosten. Als ik nu vandaag kijk zijn we van 36.000 naar 47.000 politiemen-
sen gegaan, dat is een serieuze stijging. Het kerntakendebat wil voor mij ook zeggen : misschien 
een aantal taken bij de politie weghalen, geld daar weghalen dat we elders kunnen plaatsen bv. 
bij goed onderwijzend personeel’. Ten derde brengt hij aan dat er in het debat wat meer 
pluraliteit aan input had gekund. ‘En dat is geen verwijt naar diegenen die daar hard aan 
gewerkt hebben, dat is een verwijt naar de opdrachtgever, die vraagt zo een evaluatie die niets 
mag kosten. Ja daar moet ik mij toch even wat proberen bij voor te stellen, men wil hier wel veel 
in dit land maar het mag nooit iets kosten’.

10 jaar geleden werd geopperd om een nulmeting te doen, om eens te kijken hoe de 
situatie toen was. ‘Het was toen het moment om dat te doen. Alle universiteiten van dit land 
hadden aanbevelingen kunnen doen naar de politie toe en naar de toenmalige minister van 
Binnenlandse Zaken en dat hoeft echt niet veel te kosten. Maar het heeft niet mogen zijn. Het 
resultaat is dat we 10 jaar later, als we willen evalueren, we van nul beginnen. Mag ik met an-
dere woorden aandringen dat we binnen 10 jaar niet in dezelfde situatie zitten? De politieke 
verantwoordelijken moeten daar consequenties uit trekken. Als je zegt we gaan evalueren, moet 
je de kans geven om het goed te doen. En dat is zeker niet een pleidooi om dat alleen op weten-
schappelijke basis te doen’.

2.3. Seminarie Katholieke universiteit Leuven

Dit seminarie werd ingeleid door burgemeester Louis Tobback. Tegen de achtergrond 
van het rapport werden op dit seminarie vier lezingen gegeven vanuit een weten-
schappelijke invalshoek. Elke lezing werd gevolgd door de reactie van twee respon-
denten uit de politiewereld, waarbij Fred Gerarts, korpschef politiezone Maasland, 
Marc Vandendriessche, directie politionele operationele informatie, federale politie, 
Herman Dams, prokureur des Konings te Antwerpen, Paul Van Thielen, directeur-
generaal federale gerechtelijke politie, Alain Collier, deskundige in de Vaste Commis-
sie voor de lokale politie en Marc Hellinckx, voorzitter Deontologische Commissie 
hun commentaren geven. De focus in deze bijdrage ligt op de wetenschappelijke ac-
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tiviteiten die werden uiteengezet, daarom worden niet alle maar hier en daar impres-
sies van de replieken weergegeven.

2.3.1. Strategische planning en integraal veiligheidsbeleid

Bij wijze van overzicht geeft Jeroen Maesschalck, professor LINC, 3 stellingen.

•	 Het herdefiniëren van de problematiek van integrale veiligheid als een bestuurs-
kundig probleem van coördinatie biedt een aantal voordelen;

•	 Succesvolle coördinatie is een evenwichtsoefening tussen verschillende benaderin-
gen;

•	 Indien de politie één enge, coherente visie zou hebben, zou dit leiden tot ongeluk-
ken en rampen of hypocrisie en cynisme op de werkvloer of hol taalgebruik en 
spraakverwarring.

Hij vraagt zich af wat het probleem is waar integraal veiligheidsbeleid een antwoord 
op wil bieden? Zijn dit contradicties, lacunes, overlapping en duplicering of gebrek 
aan synergieën door gebrek aan globale visie. En wat zijn dan de de oorzaken van het 
probleem? ‘Er zijn de onvermijdelijke beperkingen, bijvoorbeeld de behoefte aan specialisatie 
leidt tot fragmentatie en de ongewenste beperkingen, bijvoorbeeld geen optimale toepassing 
van coördinatiemechanismen, zoals te weinig overleg, geen afstemming van de planningcycli, 
geen afstemming van informatiesystemen, geen bereidheid om samen te werken. Tenslotte zijn 
er de gewenste beperkingen, zoals de scheiding der machten, de verschillende doelstellingen 
(vb. straathoekwerker vs. Politie) en de beperkingen op informatie-uitwisseling. Soms wor-
den de “gewenste beperkingen” retorisch ingeroepen om “ongewenste beperkingen” te ver-
doezelen’. De oplossing is domeinspecifiek: integraal en geïntegreerd veiligheidsbe-
leid’. Integraal vanuit verschillende disciplines en invalshoeken en geïntegreerd door 
verschillende actoren. Hij gaat verder in op verschillende dimensies van coördinatie. 
Vervolgens schetst hij de strategieën in de Belgische praktijk, waarbij in het officieel 
discours (en het ‘rapport’) veel nadruk ligt op formele instrumenten, en in de prak-
tijk ook veel op informele instrumenten. Het officieel discours legt de nadruk op for-
mele instrumenten (top-down strategische planning, nationaal en zonaal veiligheids-
plan, gezamenlijke overlegorganen, coördinerende functies, herorganisatie (Vb. grote 
en kleine politiehervorming, reorganisaties in kleine korpsen). In de praktijk, zo stelt 
hij, bestaan er ook veel informele instrumenten: informeel overleg tussen beleidsma-
kers, informeel overleg en deal-making op de werkvloer. Daar is weinig aandacht 
voor in het ‘rapport’ , maar toch is het belangrijk in de praktijk. Het biedt oplossingen 
(compenseert voor gebreken op hoger niveau), maar kan ook een bron zijn van pro-
blemen. ‘De coördinatie op de werkvloer kan gestimuleerd worden door de ondersteuning en 
vertrouwen vanuit senior management voor samenwerking op de werkvloer, het creëren van 
een gedeelde professionele cultuur, via vb.gezamenlijke opleidingen en uitwisseling en rotatie, 
vb. stagiair-magistraten bij politie’. Hij werkt verder twee voorbeelden uit die op zoek 
gaan naar de beste strategie: een top-down hiërarchische planning en een bottom-up 
informele coördinatie. ‘Het slechte nieuws is dat er tal van oplossingen zijn en we moeten 
kiezen; elke oplossing heeft zijn nadelen. Het goede nieuws is dat de vele oplossingen kunnen 
georganiseerd worden in een aantal kerncategorieën. De nadelen van elke oplossing zijn voor-
spelbaar en al grotendeels gekend. De nadelen kunnen verzacht worden door te “balanceren”. 
Hij geeft aan dat men resoluut kan kiezen voor één benadering waarbij zich na na ver-
loop van tijd de ongewenste neveneffecten manifesteren. Of men kan kiezen voor een 
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combinatie, een “wankel evenwicht”. Hij vraagt zich af waarom systematisch wankel 
beleid te verkiezen is? Verschillende benaderingen compenseren voor elkaars exces-
sen (wankel) en elke benadering moet een stem krijgen (systematisch wankel), men 
kan de tegenspraak organiseren.

Hij licht twee conclusies toe (1) hoe verder inzake coördinatie? en (2) hoe verder in-
zake visie op politie? Wat betreft de coördinatie geeft hij aan dat er kan gebruik ge-
maakt worden van conceptuele kaders uit de bestuurskunde om het probleem beter 
te beschrijven en creatieve oplossingen te bedenken. Er moet meer aandacht zijn voor 
informele coördinatie: hoe, waar wanneer, met welke effecten? Er moet ook meer aan-
dacht zijn voor coördinatie in wetenschappelijk onderzoek en in de praktijk: stimule-
ren van goede praktijken met oog voor de nadelen. Men moet volgens Maesschalck 
niet focussen op één oplossing maar op een doordachte manier balanceren tussen ver-
schillende oplossingen en voorzichtig zijn met drastische reorganisaties. In plaats van 
grote reorganisaties moet men eerder denken aan compensatiemechanismen voor de 
bestaande organisatiestructuur. Inzake de tweede conclusie: hoe verder inzake visie 
op politie geeft hij aan dat als het streefdoel één volmaakt coherente visie is dan men 
ofwel een visie krijgt die zo breed is dat ze hol klinkt en tot spraakverwarring leidt 
ofwel een enge visie krijgt die onvermijdelijk excessen oproept. ‘Het is beter op zoek te 
gaan naar een typologie met verschillende visies en niet alleen de voordelen, maar ook de onge-
wenste effecten van elk type te expliciteren. Men moet aangeven welke mix men verkiest tussen 
de types zo wordt het een “wankele” maar “robuuste” visie’.

2.3.2. Politioneel informatiebeheer

Dirk Van Daele, professor LINC en Evi Schroyen, assistent LINC, lichten uit het ‘rap-
port’ de band met de informatiegestuurde politiezorg. Ze duiden op de uitgebreide re-
gelgeving over het inwinnen en verwerken van gegevens en inlichtingen, het bestaan 
van ‘arrondissementele informatiekruispunten’ waar gegevens en inlichtingen aan be-
stuurlijke en gerechtelijke overheden worden meegedeeld, het bestaan van de ‘Alge-
mene Nationale gegevensbank’, gedecentraliseerde gegevensbanken en tenslotte het 
controleorgaan inzake het politioneel informatiebeheer. Er werd een wetenschappelijk 
onderzoek inzake het politioneel informatiebeheer gevoerd waarvan de tussentijdse 
resultaten werden gegeven. Er is, volgens hen, een opwaardering van het aspect in-
formatiebeheer middels overkoepelende wetgevende initiatieven, in drie domeinen: 
structureel, technisch en cultureel. In deze lezing kwam ook een blik op de toekomst 
aan bod, op basis van een partiële analyse van zonale veiligheidsplannen 2009-2012 
en van het nationaal veiligheidsplan 2008-2011, waarin drie cruciale vragen werden 
gesteld: (1) een inventarisering van de noden en behoeften op het vlak van informa-
tiebeheer, (2) de creatie van een visie inzake informatiebeheer en tools en tenslotte (3) 
de inventarisering van goede praktijken en minimale succesfactoren teneinde een ge-
harmoniseerd IGPZ-beleid te realiseren.

2.3.3. Kwaliteitsvolle recherche

Een derde wetenschappelijke lezing door Miet Vanderhallen, Onderzoeksgroep 
Rechtshandhaving Universiteit Antwerpen en Capaciteitsgroep Strafrecht en Crimi-
nologie Universiteit Maastricht, vertrok vanuit de centrale vraag: ‘Biedt structuur van 
een geïntegreerde politie op twee niveaus een kader waarin het mogelijk is om een 
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voldoende kwalitatieve, efficiënte en democratische politiezorg te ontwikkelen?’ Ze 
geeft aan dat het ‘rapport’ een beperkte evaluatie van de operationele werking ver-
schaft: in hoeverre is sprake van kwaliteitsvolle recherche? In onderzoek werd de ope-
rationele werking onderzocht aan de hand van het politieverhoor als casestudy. (In-
ter)nationaal onderzoek toont het belang aan van randvoorwaarden voor kwaliteit 
in het verhoor. Het verhoor is echter slechts één van de elementen in de opsporing, 
de waarde van het verhoor afhankelijk van additioneel bewijsmateriaal. Verder is de 
opleiding in se volgens haar onvoldoende; er is nood aan expertise, supervisie en des-
kundigen feedback (Crawshaw, Devlin & Williamson, 1998 ; Powell, Fisher & Wright, 
2005). Ze haalt onderzoek aan naar de opvolging inzake audiovisueel verhoor van 
minderjarigen (Dommicent, Vanderhallen, Vervaeke & Van De Plas, 2005), de SCAN 
(Vanderhallen, 2008) en het audiovisueel verhoor (Janssens, 2008; Vanderhallen, 2009). 
Vaardigheden (onderwijs en expertise) zijn volgens Vanderhallen belangrijk in func-
tie van het vermijden van trucs en het stimuleren van medewerking (Soukara, Bull 
& Vrij, 2007). In de Vlaamse politiescholen is een verschil in vaardigheidsonderwijs 
(Volckaert, 2005). In een tweede punt bespreekt ze de elementen betreffende de werk-
wijze van het kwalitatief verhoor en de tevredenheid. Een informatievergarende ver-
hoorstijl leidt tot meer accurate informatie, o.m. door goede werkrelatie (Holmberg, 
2004). De uitgangspunten in functie van het professioneel verhoor zijn: objectiviteit, 
een open, neutrale houding, à charge en à décharge, loyale werkwijze (rechten, geoor-
loofde druk) en een duidelijke procedure.

Vanderhallen haalt verder aan dat de werkrelatie predictief is voor de tevredenheid 
over de persoon en de procedure én voor de tevredenheid over het resultaat. Bij wijze 
van conclusie schetst Vanderhallen dat een meting van tevredenheid bij verschillende 
betrokken partijen werd verricht. Er zijn verschillende bronnen om kwaliteit van de 
werkwijze van het verhoor te bepalen. De randvoorwaarde(n) moeten vervuld zijn, de 
capaciteit moet afgestemd zijn op de activiteit (voorbereiding, proces-verbaal…) en er 
moet een goede infrastructuur zijn.

Men zou in de (gespecialiseerde) opleiding standaarden kunnen opnemen (uniformi-
teit) maar wat is de kwaliteitsnorm? Men zou ook de opleidingen voor de ‘betrokken 
actoren’(verhoudingen) kunnen afstemmen. Besluitend stelt Vanderhallen dat er nog 
meer aandacht moet komen voor de kwaliteitsvolle recherche in wetenschappelijk on-
derzoek en in de praktijk.

Herman Dams, prokureur des Konings te Antwerpen, gaf een repliek op de lezing 
onder de titel ‘kwaliteitsvolle recherche. Een reflectie vanuit de praktijk op een kwali-
teitsvol verhoor’. Hij vraagt zich af wat voor het parket het belang van een goed ver-
hoor is en wat voor het parket een goed verhoor is. De taak van het openbaar ministe-
rie is ‘op basis van de elementen van het dossier bewijzen dat de verdachte de feiten 
heeft gepleegd’. ‘De prokureur moet achterhalen wie de feiten heeft gepleegd, wat er juist 
gebeurd is en of dit strafbaar is (Nullem crimen sine legem) en hoe heeft het zich afgespeeld. 
Verder moet onderzocht worden wanneer die feiten zich hebben voorgedaan en waar de feiten 
plaatsvonden. Zonder deze elementen te kunnen aanreiken, faalt het openbaar ministerie in 
haar bewijslast. Het verhoor moet dus die voornoemde elementen aanreiken. Ik geef een voor-
beeld. ‘Wie ? “Ik zag hoe Fred de drugs doorgaf aan Peter. Daarna reed hij in volle vaart weg.” 
Wie is “hij” ?“Toen gaf de man met het baseball-petje mij een slag in het gezicht.” Wie van de 
daders droeg een baseball-petje ? Een tip is benoem zoveel als mogelijk “hij” en “zij”. Benoem 
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meteen wie “de vriend van de broer van mijn ex-man” is. Let op met bloedverwanten die er 
geen zijn (de zoon van mijn vrouw uit eerste huwelijk, ...) – Wat en hoe ? “Hij kon zijn han-
den niet thuis houden.” Details over dit gedrag kunnen uiteenlopende kwalificaties opleveren: 
hand op de schouder, de knie, de heup: belaging ?; hand en de dijen, het achterwerk, de borst: 
aanranding ?; penetratie van welk lichaamdsdeel ook, met welk lichaamsdeel of voorwerp ook 
met sexuele bedoeling: verkrachting ? “Hij heeft mij vorige week geslagen.” Details over deze 
feiten kunnen uiteenlopende kwalificaties opleveren: al dan niet met verwondingen, al dan niet 
met werkonbekwaamheid, relatie van het slachtoffer t.o.v. de dader: verzwarende omstandighe-
den . Een tip is : geef zoveel als mogelijk gedetailleerde details in functie van het strafwetboek of 
de bijzondere strafwetten. Verzamel de bewijsstukken die de materiële bestanddelen aantonen: 
doktersattest, foto’s, geschriften, ...Verder kan ik nog iets vertellen over de wanneer vraag. “ Ik 
ben met drugs in aanraking gekomen toen ik in mijn derde jaar in het middelbaar moest dub-
belen.” Wanneer heeft hij zijn derde jaar gedubbeld ? Woonde hij toen waar hij nu woont ? 
Over welke drugs ging het ? Was dit in het begin van het schooljaar, in het midden of tegen het 
einde ? “De eerste keer dat hij mij sloeg was in de paasvakantie van 2006.”Wanneer viel Pasen 
in 2006 ? Viel Pasen 2006 in het begin van de paasvakantie, in het midden of op het einde van 
de paasvakantie ?“Vorige week dinsdag stond hij plots voor mijn deur.” Een tip hier is: zoek 
meteen de juiste datum op. Verfijn de periode. Waar ? “Toen ik van mijn werk terugkeerde, zag 
ik dat hij mij volgde.” Waar werkt het slachtoffer ? “ Ik verkoop XTC-pillen in verschillende 
dancings.” Waar zijn die dancings gelegen ? “We hebben de contracten vervalst op het buiten-
verblijf van Piet in de Ardennen.” De Ardennen zijn groot. Een tip is: benoem (straat) stad of 
gemeente in functie van het gerechtelijk arrondissement en verfijn.

Zo zou volgens Dams een degelijke verfijnde correcte verslaggeving na het verhoor 
er kunnen uitzien:

“De eerste en de tweede, te Mortsel, en/of elders in het gerechtelijk arrondissement 
Antwerpen en/of bij samenhang, te Lier en/of te Vosselaar in het gerechtelijk arron-
dissement Mechelen, tussen 02/04/2008 en 17/11/2009, meermaals, op niet nader 
bepaalde data, onder meer op 16/11/2009 hetzij door de misdaad of het wanbedrijf 
te hebben uitgevoerd of aan de uitvoering rechtstreeks te hebben meegewerkt, hetzij 
door enige daad tot de uitvoering zodanige hulp te hebben verleend dat de misdaad 
of het wanbedrijf zonder zijn bijstand niet had kunnen worden gepleegd. Bij inbreuk 
op de art. 1, 2, 11, 26 bis en 28 van het K.B. van 31 december 1930 houdende rege-
ling van de slaapmiddelen en de verdovende middelen en betreffende risicobeper-
king en therapeutisch advies, genomen in uitvoering van artikel 1 en strafbaar gesteld 
bij art. 2 bis, 4, 6 en 9 van de wet van 24 februari 1921, gewijzigd bij de wetten van 11 
maart 1958 en 9 juli 1975, 1 juli 1976, 14 juli 1994, 4 april 2003 en 3 mei 2003, betreffen-
de het verhandelen van de giftstoffen, slaapmiddelen en verdovende middelen, ont-
smettingsstoffen en antiseptica, en van de stoffen die kunnen gebruikt worden voor 
de illegale vervaardiging van verdovende middelen en psychotrope stoffen, zonder 
voorafgaande vergunning van de Minister van Volksgezondheid, de hiernavermelde 
verdovingsmiddelen onder bezwarende titel of om niet vervaardigd, in bezit gehad, 
verkocht of te koop gesteld, afgeleverd of aangeschaft te hebben, en dit buiten elke 
aankoop of bezit krachtens geneeskundige voorschrift, namelijk de hierna bepaalde 
verdovende middelen: nr. 19 cocaïnum en nr. 36 heroïnum te Antwerpen de misdaad 
van verkrachting gepleegd te hebben op de persoon van een minderjarige boven de 
volle leeftijd van zestien jaar, namelijk op hiernavermelde personen de verkrachting 
zijnde elke daad van seksuele penetratie van welke aard ook en met welk middel ook, 



Een academisch wederwoord

Maklu 185

op een persoon die daar niet in toestemt, de daad met name opgedrongen zijnde door 
middel van geweld, dwang of list of mogelijk gemaakt zijnde door een onvolwaar-
digheid of een lichamelijk of geestelijk gebrek van het slachtoffer; de verkrachting 
gepleegd zijnde op een persoon die ingevolge zwangerschap, een ziekte dan wel een 
lichamelijk of een geestelijk gebrek of onvolwaardigheid bijzonder kwetsbaar is;
I,  in de periode tussen 12 februari 2005 en 15 oktober 2008, meermaals, op niet na-

der te bepalen data, op de persoon van X, geboren te Sint – Niklaas op 12 februari 
1987;

II,  in de periode tussen 17 augustus 2006 en 17 augustus 2007, meermaals, op niet na-
der te bepalen data, op de persoon van X, geboren te Tanger (Marokko) op 17 au-
gustus 1986

de schuldige misbruik gemaakt hebbende van het gezag of van de faciliteiten die zijn 
functies van opvoeder hem verlenen.”

Paul Van Thielen stelde in zijn repliek de vraag “of de politiehervorming geleid heeft 
tot meer kwaliteit in de recherche?” de heer Van Thielen geeft aan dat er grote verbe-
teringen werden doorgevoerd. ‘Eerst en vooral zijn er bijzonder puike resultaten. Mag ik 
enkele namen in herinnering brengen: Stacy en Nathalie, Joe Van Holsbeek, Fourniret, Nisar 
Trabelsi, Kim De Gelder, Sekkaki en de 2 andere ontsnapten per helicopter uit de Brugse ge-
vangenis en uit het Brussels gerechtsgebouw: ze zitten, op één na, allen terug achter tralies 
dankzij ons speurwerk. Elke dag worden criminele organisaties of rondtrekkende dadergroepen 
ontmanteld. Operationele resultaten zijn er zeker’. Verder stelt Van Thielen zich de vraag 
wat het ‘rapport’ zegt over de recherche? ‘Het ‘rapport’ zegt dat er zich problemen stellen 
inzake enkele basisprocessen, zoals het zogenaamde drieluik van de gerechtelijke identificatie. 
Bedoeld wordt hier dat men teveel de vingerafdrukken verzuimt, de foto en de beschrijving van 
een aangehouden persoon vast te leggen. Ook de kwaliteit van het proces verbaal zou te wensen 
overlaten maar een recentere diepgaandere bevraging bij de magistraten bewijst dat dat eigen-
lijk best wel mee valt. Het recherchemanagement moet ten volle worden gebruikt en de onder-
zoeksrechters zouden zich er in inschrijven. Verder geeft het ‘rapport’ aan dat de schaalgrootte 
van de lokale politie soms maakt dat de lokale recherche te klein uitvalt. Tenslotte staat er in het 
‘rapport’ dat de dat de COL 2/02, de richtlijn die de taakverdeling inzake recherche tussen loka-
le en federale politie regelt, aan verfijning toe is en dat ook daar de onderzoeksrechters rekening 
zouden moeten mee houden. Er stellen zich verder capaciteitsproblemen inzake computercrime, 
economisch financiële criminaliteit, corruptie, labo’s van technische en wetenschappelijke poli-
tie en terrorismebestrijding; capaciteitsproblemen die gezien de budgettaire context zich in de 
toekomst nog scherper zullen stellen. Wat dat laatste betreft, de terrorismebestrijding, zegt het 
rapport dat de capaciteit ten dienste van het federaal parket onvoldoende soepel wordt opge-
hoest vanuit de arrondissementen. Er zijn dus volgens Van Thielen duidelijke knelpun-
ten en werk aan de winkel. ‘Maar tegelijk zegt het rapport dat het model werkt. Ook inzake 
recherche. En, als ik naar de operationele resultaten kijk, ben ik geneigd te zeggen, in de eerste 
plaats inzake recherche’.Van Thielen geeft verder aan uit de dagelijkse contacten met 
de magistratuur door de band een zeer groot vertrouwen te ervaren vanwege de ma-
gistraten in het algemeen en van het Openbaar Ministerie in het bijzonder. ‘Van enige 
nostalgie naar de pré-hervormingsperiode word ik alvast weinig of niks gewaar. En vergeten 
we toch niet dat met de hervorming het parket haar eigen gerechtelijke politie heeft verloren. 
Een enkeling, geconfronteerd met het eeuwige capaciteitsprobleem, wil wel eens pleiten voor 
beheersbevoegdheid, maar de meesten hebben begrepen dat gezag (in de zin van : ‘bepalen wat 
die politie doet’) mogelijk is zonder die bevoegdheden inzake tucht en mobiliteit’. 
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Naast de hervorming, speelden volgens Van Thielen nog een aantal andere een gun-
stige rol. In de eerste plaats haalt hij de regelgeving aan, zoals de BOM-wetgeving, die 
duidelijkheid en rechtzekerheid bracht. Ten tweede vermeldt hij de ontwikkeling van 
het recherchemanagement. In gezond overleg komen volgens hem politie en open-
baar ministerie tot de juiste aanpak van de juiste dingen, beleidsmatig (prioriteiten), 
beheersmatig en zaakgebonden. Ten derde wenst hij de techniek niet te vergeten, die 
vooruit helpt. ‘En dan denk ik niet alleen aan het forensische (DNA en andere sporen). Maar 
ook aan de telefonie en aan de gegevens van camerabewaking. En natuurlijk is daar enige vorm 
van wedloop. Criminelen passen zich aan. Weten dat hun GSM hen kan verraden, inzake in-
houd van gesprekken, inzake lokalisatie. Ze communiceren over internet. En het is niet altijd 
makkelijk mee te zijn in die wedloop. Maar inmiddels groeien de mogelijkheden wel. Want in-
formatica laat sporen na’. Het verhoor krijgt volgens hem haar juiste plaats in de bewijs-
garing. Het verhoor van slachtoffer, getuige en verdachte is volgens hem belangrijk en 
moet maximaal kwalitatief gebeuren, gericht op de waarheidsvinding (wat verschil-
lend is van een bekentenis). ‘Maar het is slechts één deel van het proces en de rechter zal 
meer willen om tot een overtuiging te komen. Dat ligt overigens in de lijn van de felbesproken 
arresten van het Europees Hof van de Rechten van de Mens, gekend onder de namen Salduz en 
Panovits. Zeker het eerste verhoor, gepleegd alvorens de verdachte de mogelijkheid kreeg met 
zijn advocaat te spreken, hebben geen bewijswaarde ten laste’.

Concluderend schetst hij een aantal verbeteringen die het onderwerp zijn van verbete-
ringsprojecten:

•	 een betere discipline bij afstappingen ter plaatse;
•	 respect voor de uitsluitingszone;
•	 een handboek inzake de aanpak van verdacht overlijden;
•	 het professioneel beheer van de inbeslaggenomen voorwerpen, de zogenaamde 

‘chain of custody’;
•	 de werkgroep Pacos (‘pièces à conviction’ – overtuigingsstukken);
•	 het op peil houden en liefst verhogen van de expertise inzake economisch-financië-

le criminaliteit (met als dreigende wolken de combinatie van verminderde budget-
ten en verouderende manpower). De zeer krappe budgettaire ruimte wordt benut 
om gespecialiseerde middenkaders (informatici en boekhouders) aan te werven en 
recent werd de prognose van de uitstroom duidelijk in beeld gebracht;

•	 verhoogde mogelijkheden inzake DNA, hetgeen wetgevend werk vereist;
•	 bijkomende inspanningen om de evoluties inzake communicatietechnologie te vol-

gen en te benutten;
•	 de ontwikkeling van de internationale politiesamenwerking, binnen Europa en er-

buiten;
•	 de ontwikkeling van tools om het recherchemanagement te ondersteunen (Pol Of-

fice onderzoek);
•	 de daadwerkelijke implementatie van het ILP-concept;
•	 het kwaliteitssysteem, gebaseerd op ‘EFQM.Pol’ waaruit constant verbetergroe-

pen op meerdere niveaus werkzaam zijn. Eén van de grotere projecten is de kwali-
teitsmeting van proces verbalen en gerechtelijke dossiers.
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2.3.4.  Integriteit en integriteitsbeleid in de politie

De LINC-vorsers Kim Loyens en Annelies De Schrijver starten hun lezing met een 
overzicht van onderzoek over integriteit. Vervolgens maken zij het onderscheid tussen 
stimulerend en controlerend integriteitsbeleid. De “controlerende” benadering wenst 
onethisch gedrag te voorkomen, legt de nadruk op externe controle: formele regels die 
specifiëren wat ambtenaren moeten vermijden en gebruikt typische instrumenten na-
melijk wetgeving, strikte gedragscodes, strikte procedures vertrekkend vanuit een ne-
gatief mensbeeld. De “stimulerende” benadering zal ethisch gedrag stimuleren, legt 
de nadruk op interne controle: het oordeelsvermogen aanscherpen, ambtenaren on-
dersteunen in het omgaan met dilemma’seminarie en heeft als typische instrumenten: 
workshops, trainingsessies met ambitieuze ethische codes, individuele begeleiding 
vertrekkend vanuit een positief mensbeeld. Ze geven verder inzicht in de integriteit 
bij rekrutering en selectie en in de politieopleiding. Het ‘rapport’ stelt hierover “Door-
heen de selectie blijft men ook worstelen met een geschikte manier om naar de integriteit van 
de kandidaten te peilen.” (p.30)

Voorts schetsen zij de resultaten van een doctoraatsonderzoek: “Integriteit in veilig-
heid. Ethische besluitvorming van street-level bureaucrats in de politie en bijzondere in-
spectiediensten” (FWO-Vlaanderen: januari 2008 – december 2011). De probleemstel-
ling luidt dat er een brede waaier is aan actoren binnen publieke rechtshandhaving 
(politie en inspectiediensten) met ruime discretionaire bevoegdheden. Men kan zich 
de vraag stellen of men op integere wijze met deze bevoegdheden omgaat? De onder-
zoeksvragen luidden “In welke mate verschillen politieambtenaren en controleurs/
inspecteurs in de wijze waarop zij omgaan met hun discretionaire ruimte? Gebeurt 
dit op een integere wijze?” en “Welke invloed heeft de organisatie op de wijze waarop 
politieambtenaren en controleurs/inspecteurs omgaan met morele dilemma’s?”. Er 
werd een vergelijkend onderzoek in twee regio’s (2x2 design) opgezet met observaties 
en interviews met politieambtenaren, controleurs/inspecteurs, parketmagistraten, ar-
beidsauditoraat…Er werd gepeild naar de rol van regels en codes. Men heeft de deon-
tologische code en aanvullende codes op het niveau van een afdeling, een functie (bv. 
informantenwerking, aankoop…) en het proces van inspraak (waardeontwikkeling). 
‘De rol van de leidinggevenden is zeer belangrijk. Men moet een actief leiderschap voeren in-
zake integriteitsbeleid en een expliciete steun voor het integriteitsbeleid leveren, bv. middelen 
vrijmaken voor integriteit, aandacht voor integriteit in speeches. De “moral manager” zal in-
spanning doen om integriteit bij anderen te bevorderen, vb. aanspreken op niet-integer gedrag, 
bespreking integriteit op werkoverleg. De “moral person” heeft persoonlijke eigenschappen be-
treffende integriteit zoals eerlijkheid en betrouwbaarheid en vervult een voorbeeldfunctie’. Wil 
men integriteit in het dagelijkse discours integreren zal men geregeld ethische dilem-
ma’s en ethische problemen ter sprake brengen in officiële interne communicatie, bv. 
bedrijfsblad, intranet,…en discussies over integriteit institutionaliseren in stafverga-
deringen, in individuele interacties tussen chef en medewerker en een open commu-
nicatiecultuur creëren. Om te coachen en te adviseren naar integriteit heeft men een 
vertrouwenspersonen nodig en is een goede recrutering en aangepaste training van 
de vertrouwenspersonen cruciaal. Men kan verder een (semi-)onafhankelijk orgaan 
installeren met het risico van deresponsabilisering. Zorg ervoor dat het enkel in derde 
of vierde lijn wordt geconsulteerd. Concluderend stellen de vorsers dat integriteitsbe-
leid meer moet meer zijn dan controle en integriteitsschendingen voorkomen. ‘Men 
moet de werknemers ondersteunen in het omgaan met ethische dilemma’seminarie met de na-
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druk op de stimulerende benadering. Integriteitsbeleid moet verder gaan dan holle retoriek; de 
instrumenten moeten daadwerkelijk impact hebben op de werkvloer. Daarom is het engagement 
van de politieke en ambtelijke top cruciaal. Er moet een expliciete steun zijn voor het integri-
teitsbeleid, ofwel in de vorm van een ‘moral manager’ of een ‘moral person’.

Marc Hellinckx repliceert hierop door te stellen dat politie een “moral organization” 
is. De deontologische commissie is de motor, integriteit bij recrutering/selectie en 
vorming is voor hem zeer belangrijk. Men zou de integriteitsgraad van de politie-
organisatie moeten kunnen meten en hier is een rol voor het wetenschappelijk on-
derzoek weggelegd. De politie werkt met een ‘Integrity Management Framework’. 
De politie als een “moral organization” voert een moral policy (kader & objectief), 
heeft een visie en discours, een goed bestuur en een coherent beleid en operatio-
nalisering. Wel blijft er nood aan een flankerend beleid en coördinatie en aan mo-
rele moed en snelle adequate reactie bij integriteitsincidenten. De deontologiecom-
missie biedt een geïntegreerd ondersteuningsbeleid (advies,recrutering/selectie, 
vorming). Het actuele discours stimuleert geen actief en dynamisch integriteits-
beleid, er is polarisering en semantische beleidsdiscussies (statuut van de code, 
tucht – deontologie, stimulerend • controlerend,..). Het politieke discours is 
te incidentafhankelijk. ‘Het discours bij de politie is ‘wij zijn goed bezig, maar kijk 
niet naar onze daden’. Er is onvoldoende besef en bewustzijn van het belang van 
integriteit voor de legitimatie van de politie en het politieoptreden. Er was wel een 
schuchtere poging tot doorbraak door Minister De Padt met de visie van een brede 
cultuurverandering binnen de de bredere samenleving aan de hand van concrete 
realisaties’.

Als concrete denkpistes voor de verdere implementatie van een effectief integriteits-
beleid gaf Hellinckx mee dat de deontologiecommissie de motor kan zijn voor de 
ontwikkeling van een steunbeleid en dat ‘deontologie/integriteit’ als volwaardig vak 
in de basisvorming moet worden opgenomen en als slaagcriterium gelden na een 
teststage aan het einde van de basisvorming. Verder zou men de integriteitsgraad 
van de organisatie moeten meten en indicatoren ontwikkelen in een ‘integriteitsba-
rometer’. Men zou een multidisciplinair integriteitsobservatorium voor permanente 
monitoring van de integriteitsbeleving en evaluatie van het integriteitsbeleid binnen 
de politie kunnen instellen. Integriteit als aandachtspunt meenemen bij audits en bij 
klachtonderzoek. Men zou verder een integratie van integriteitsbeleidsdoelstellingen 
in de plannen en de rapporteringen kunnen voorzien en een flankerend beleid ont-
wikkelen. Ook zou een doorgedreven risicoanalyse van specifieke functies en situa-
ties (ad-hoc codes?) interessant zijn en de ontwikkeling van een adhoc vormings- en 
trainingsprogramma. Integriteit zou een als essentieel criterium/sleutelcompetentie 
kunnen zijn voor promotie en functieselectie waarbij de band integriteit en evalu-
atie wordt versterkt. Concluderend stelt hij ‘Er is zeker nood aan verder wetenschappelijk 
onderzoek en ondersteuning voor het ontwikkelen van een integriteitsbarometer voor de poli-
tieorganisatie, het ontwikkelen van een handleiding voor concreet persoonsgericht integriteits-
onderzoek bij recrutering van personeelsleden voor de politie en om de integriteitsbeleving op 
de werkvloer en bij leidinggevenden binnen de politieorganisatie te onderzoeken. Wetenschap 
zou ondersteuning kunnen bieden bij de ontwikkeling van een coherent integriteitsbeleid en 
de operationalisering ervan in de politie en een actieve medewerking kunnen verleden aan een 
multidisciplinair integriteitsobservatorium voor permanente monitoring en evaluatie van het 
integriteitsbeleid bij de politie’.
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3.  Enkele toekomstgerichte noten

Zoals aangekondigd in de inleiding worden in dit laatste punt enkele kritische vast-
stellingen gedaan en enkele aanbevelingen opgenomen om de band tussen weten-
schap en politie nog te versterken29. We kunnen ons de vraag stellen of wetenschap 
wel met politie in debat is en politie met wetenschap? We doen dit aan de hand van 
een aantal vaststellingen.

3.1.  Eerste vaststelling: Ruime aanwezigheid van relevant wetenschappelijk politie 
onderzoek in de Belgische criminologie

België kent een zeer sterke traditie met het doorvoeren van onafhankelijk wetenschap-
pelijk onderzoek aan de universiteiten. Het wetenschappelijk criminologisch onder-
zoek wordt in België, in tegenstelling tot in Nederland, grotendeels beschouwd als het 
exclusieve territorium van de universiteiten. De eerste universitaire, toen nog Fransta-
lige, school voor Criminologie werd opgericht te Leuven in 1929. Amper enkele jaren 
later volgden andere universiteiten, zoals de Université Libre de Bruxelles in 1936, de 
université de Liège en de Rijksuniversiteit te Gent, beiden in 1938. Vanaf 1968 werd 
zowel te Leuven als in Brussel een Nederlandstalig curriculum georganiseerd en in 
1978 vertrok het ‘Département de Criminologie et de Droit Pénal’ van Leuven naar 
Louvain-La-Neuve. De huidige zes Belgische universitaire opleidingen in de Crimi-
nologische Wetenschappen, zoals ze vandaag nog steeds bestaan, kregen daardoor 
vorm. De beleidsmatige oriëntatie van de Belgische criminologie werd doorheen dit 
institutionaliseringproces van bij aanvang sterk benadrukt, terwijl de theoretische 
–meer fundamentele- reflexie in grote mate achterwege bleef. Deze aandacht voor be-
leidsmatige aspecten in de criminologie laat zich o.m. vertalen in het groter overwicht 
van criminologen die contractonderzoek uitvoeren voor de overheid. Zoals geschetst 
blijft het aantal fundamentele onderzoekers gering in de totaliteit van het huidige cri-
minologische onderzoeksveld. Er is dus in ons land wel wat onderzoek beschikbaar 
dat direct nuttig kan zijn om beleidsontwikkeling en beleidsevaluatie meer weten-
schappelijke basis (knowledge-based) te geven. We beschikken over massa’s acade-
mische analyses en ‘peer reviewed’ artikels over de werking van de politie, met aan-
dacht voor innovatieve buitenlandse praktijken en kritische analyses van Belgische 
politiewerking. Ook kan het beleid zich baseren op de ‘systematic reviews’; zo werd 
recent een doorlichting gepubliceerd van 25 jaar academisch politie-onderzoek in di-
verse landen (Europa en US) (Ponsaers, Tanghe & Van Outrive, 2009). Bovendien be-
schikken we over al het door de federale departementen uitgevoerd wetenschappelijk 
onderzoek van afgelopen 15 jaar (Devroe & Vande Velde, 2005), met een groot aandeel 
onderzoek door en over politie.

Tabel 1 geeft een overzicht van dit door de federale overheden uitbesteed onderzoek. 
Men vindt hierin het aantal onderzoeken in de programma’s, het totaal budget per 
programma30, het gemiddeld budget per onderzoek en tenslotte de gemiddelde duur-
tijd in maanden van het onderzoek. Een eerste kolom toont het aantal onderzoeken 

29 Devroe, E., ‘Naar een knowledgebased policing’ lezing gepresenteerd op het afsluitend seminarie 
op 1 februari 2010. 

30 Het budget geeft het bedrag aan dat bepaald werd in het onderzoekscontract en vastgelegd op het 
betreffende begrotingsjaar. Het is dus geen raming maar de werkelijke kost. 
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dat in de bestudeerde periode door elk van de financierende departementen werd uit-
besteed. In de laatste kolom vinden we de periode waarover de onderzoeken liepen31, 
waarbij de programma’s in tijdsvolgorde werden opgesomd.

Tabel 1: Overzichtstabel aantal onderzoeken, budgetten en duurtijd (N: 444)
Financierende Instantie Aantal 

OZ
Totaal budget Gem. 

Budget  
per OZ

Gem. 
Duur in 

maanden

Periode

FOD Justitie 142 7.661.435,25 €  53.953,77 € 9,61 1995 - 2009
POD Wetenschapsbeleid
Toekomstgericht soc.-ec. oz 9  4.272.657,22 €  474.739,69 € 35,44 1995 - 2000
Justitieel beleid 6  719.385,00 €  119.897,50 € 13,17 1997 - 1998
Interuniv. attractiepolen 1  67.500,00 €  67.500,00 € 60,00 1997 - 2001
Eval. van Msoc’s voor 
drugversl.

4  384.324,00 €  96.081,00 € 24,00 1999 - 2001

Sociale cohesie 12  2.887.006,00 €  240.583,83 € 30,50 2000 - 2005
Onderzoek Fed. 
Instelllingen

1  158.651,00 €  158.651,00 € 24,00 2001 - 2002

Unesco Acties 1  167.431,00 €  167.431,00 € 25,00 2001 - 2003
Transversale acties 1  146.131,00 €  146.131,00 € 24,00 2003 - 2005
Agora 53  9.129.499,00 €  172.254,70 € 26,00 1999 - 2008
Strategische prioriteiten 18  1.205.905,00 €  66.994,72 € 9,00 2005 - 2008
Samenleving en toekomst 35  12.753.094,00 €  364.374,11 € 30,00 2005 - 2008
Drugs 40  5.156.495,00 €  128.912,38 € 15,00 2002 - 2008
Totaal 181  37.048.078,22 €  204.685,52 € 23,23 1995 - 2008
FOD Binnenlandse 
Zaken

121  8.181.989,90 €  67.619,75 € 9,89 1995 - 2009

Algemeen totaal 444  52.891.503,37 €  119.125,01 € 14,24
Gemiddelde per jaar 29,60  3.526.100,22 € 

Verschillende van deze onderzoeken zijn uiterst nuttig voor de evaluatie van de po-
litiehervorming. Vooral het departement Binnenlandse Zaken besteedt, zoals Gunter 
Ceuppens reeds aangaf tijdens het seminarie in Gent, de hoofdmoot van haar onder-
zoeksbudget aan onderzoek over en voor het domein ‘politie’ (45,45% van het totaal). 
(Devroe, 2010). Het gaat zowel om onderzoek over het tuchtstatuut van de politie, in-
ternationale politiesamenwerking, adviseurs beveiligingssektor, beveiliging van po-
litiecommissariaten, verhoor van minderjarigen, cameragebruik, veiligheidsmonitor, 
het functioneren van politiemensen binnen de politieorganisatie, politieleiderschap, 
openbare ordehandhaving, interzonale samenwerking, recherchetechnieken, politie-
statistiek, politionele slachtofferbejegening enz… De resultaten van deze onderzoe-
ken waren zeker nuttig te benutten geweest bij de evaluatie van de politiehervor-
ming. Ook de onderzoeken over integraal veiligheidsbeleid, veiligheidscontracten, 
uitrustingsscore voor de gemeenten, lokale veiligheidsdiagnostiek, burgerparticipa-
tie, enz… bieden interessante informatie voor het ‘rapport’. Een aantal van deze on-
derzoeken werden door de universiteiten besproken tijdens de wetenschappelijke 

31 Waarbij moet vermeld worden dat voor het Agora: programma reeds 1 onderzoek plaatsvond in 
1995. Voor het programma “Samenleving en Toekomst” vond reeds 1 onderzoek plaats in 2003. 
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seminaries. Ook ontbreekt het niet aan fenomeenstudies. Er werden onderzoeken uit-
besteed over fenomenen zoals hooliganisme, steaming, geweld, recreatieoverlast en 
georganiseerde criminaliteit.

Ook de federale politie besteedde, zoals blijkt uit de tabel, een aantal onderzoeken uit, 
weze het summier. Hiervoor kunnen verschillende verklaringen worden gegeven. Ten 
eerste wordt door de federale politie slecht een beperkt budget voor het financieren 
van wetenschappelijk onderzoek gevrijwaard. Van dit kleine budget gaat dikwijls al 
heel wat geld naar de financiering van zeer kortlopende consultancyopdrachten die 
niet als wetenschappelijk onderzoek kunnen worden aanzien. Bovendien wordt heel 
wat wetenschappelijk onderzoek ten behoeve van de federale politie gefinancierd 
via andere financieringsbronnen, zoals Federaal Wetenschapsbeleid of de AD Veilig-
heids- en Preventiebeleid. Het meeste onderzoek wordt echter intern de Federale Po-
litie verricht door politiepersoneel of strategisch analysten werkzaam bij de politie. 
Soms worden hiervoor tijdelijk burgers met een specifiek profiel aangeworven. Wat 
de thema’s of resultaten zijn van dat onderzoek is niet transparant. Ook kan niet nage-
gaan worden welke onderzoeksmethoden werden gehanteerd, omdat dit onderzoek 
niet wordt gepubliceerd.

3.2. Tweede vaststelling: Nauwelijks aanwezigheid van wetenschappelijke 
onderzoeksresultaten bij beleidsontwikkeling en beleidsevaluatie

Een tweede vaststelling is dat, ondanks het feit dat er toch een relatief potentieel aan 
wetenschappelijk onderzoek bestaat dat door de overheden zelf werd uitbesteed (en 
dus zeker beschikbaar), er zeer weinig beleidsmatig gebruik van wordt gemaakt. De 
beleidsmatige vaststellingen en “statements” in het ‘rapport’ werden nauwelijks we-
tenschappelijk onderbouwd. Dit bleek uit de geschetste bevraging bij studenten. Ui-
teraard kan intern onderzoek door de politie zelf een welkome aanvulling zijn op aca-
demisch onderzoek doch momenteel is het te weinig transparant, niet gepubliceerd, 
niet beschikbaar voor universiteiten en geen voorwerp van publiek debat.

3.3. De kloof tussen wetenschap en beleid dichten?

In een poging de kloof te dichten, zou zowel beleid als wetenschap bepaalde strategi-
sche activiteiten kunnen ontwikkelen.

3.3.1. Beleid

Het beleid zou kunnen aangeven waar er nood aan is en wat de ‘black-boxes’ zijn 
waarover de beleidsmaker wetenschappelijke kennis wenst. Tevens kan worden aan-
gegeven in welke fase van de beleidsfase die kennis vereist is? (Beleidsvoorbereiding, 
-ontwikkeling, – bepaling, implementatie, – evaluatie). De vraag wanneer welke ken-
nis nodig is zou m.a.w. scherper naar voren kunnen komen in de beleidscyclus, beter 
afgebakend en transparant gecommuniceerd naar de wetenschappelijke wereld. Ten 
tweede zouden politici (beleidscel) en administratieve en gerechtelijke overheden van 
de politie concrete trajecten van ‘kennistransfert’ en ‘kennisbenutting’ kunnen ont-
wikkelen. Vragen als ‘hoe kan kennis benut worden voor beleid?’ en ‘hoe maak ik de 
vertaalslag van theorie naar beleid naar implementatie?’ zouden hier een antwoord 
kunnen krijgen. Om het academisch onderzoek dat uitbesteed wordt verstaanbaar te 
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maken voor beleidsmakers en gebruikersgroepen, moeten de theoretische inzichten 
en de empirische resultaten verstaanbaar gemaakt worden naar een breed publiek 
(politiekers, politiemensen, magistraten, preventiewerkers, beleidsmensen, ambtena-
ren,..). Dit is geen taak van de wetenschap (auteurs van de rapporten), wel van “be-
leidsvertalers” die een goede voeling hebben en met methoden van wetenschappelijk 
onderzoek en met beleidsprocessen en beleidscycli. Het spreekt voor zich dat elk on-
derzoek dat met overheidsgeld werd gefinancierd minstens een toegankelijke publi-
catie moet kennen. Verder moeten meer opportuniteitsstructuren geschapen worden 
voor onderzoek. Zoals Prof. Ponsaers reeds aanhaalde, wordt in ons land geen We-
tenschappelijk onderzoeks- en documentatiecentrum (WODC) noch een Nederlands 
Instituut voor Criminologie en Rechtshandhaving (NSCR) door de overheden gefi-
nancierd. Ook het contractonderzoek dat aan de universiteiten wordt uitgeschreven 
is zeer summier. Zo wordt de laatste jaren door het departement Justitie slechts 2 of 3 
onderzoeken uitbesteed, vaak dan nog met een zeer lage kostprijs, zodat uitsluitend 
studenten dit onderzoek kunnen uitvoeren. Binnenlandse Zaken en de POD weten-
schapsbeleid wisten, zo blijkt ook uit de tabel, wel een consistenter programma door-
heen de jaren stand te houden. Er moet tenslotte een grotere eenvoudige toegang tot 
onderzoeksveld en bronnen worden ontwikkeld, ook statistische gegevens. Uit ver-
schillende publicaties blijkt dat het met de statistiek slecht gesteld is in ons land. De 
cijfers zijn versnipperd, weinig betrouwbaar en worden nauwelijks vrijgegeven voor 
wetenschappelijk onderzoek, waardoor iedere vorser weer van voren af aan zijn ei-
gen cijfermateriaal zal moeten sprokkelen. Daarom is het dringend tijd dat de over-
heid de bereidheid heeft longitudinaal, ook statistisch, onderzoek te financieren. Pa-
nelstudeies, prognoses, predicties, diepgaande casestudies zijn immers alleen maar 
longitudinaal interessant. Men mag onderzoek niet te snel afsluiten. Elk onderzoek is 
immers een procesmatig gebeuren dat nieuwe onderzoeksvragen oproept en innova-
tieve kennis aandraagt.

3.3.2. Wetenschap

Niet alleen de beleidsmaker zal een stap moeten zetten, de wetenschappelijke wereld 
kan zelf ook een aantal kernactiviteiten doorvoeren om de beschreven kloof te dichten. 
Zo zouden de “manco’s” in politie-onderzoek kunnen worden opgelijst: wat hebben 
we te weinig? Voorbeelden hiervan werden aangereikt in de bijdrage van P. Ponsaers: 
zoals comparatief onderzoek, contextueel onderzoek (bv. socio-economische of media 
context) en onderzoek naar internationale, transnationale politiesamenwerking (veel ju-
ridisch onderzoek, weinig empirisch, over bv. terrorisme) is in het (ook internationale) 
politieonderzoek onderontwikkeld. Verder zou de wetenschappelijke wereld de pro-
cessen die de beleidsvorming bepalen wat diepergaand kunnen analyseren, evenals 
beleidsbeslissingen die op het onderzoeksdomein betrekking hebben. Op die wijze 
kan men wetenschappelijke inzichten dichter en op het juiste moment in het beleids-
proces bij de beleidsmaker brengen, en verruimt men de rol die de criminologie nu 
meestal opneemt, namelijk kritiek geven op het gevoerde beleid achteraf. Moeilijke 
concepten en begrippen moeten verstaanbaar gemaakt worden, waarbij men naar een 
transparantie en helderheid en duidelijkheid in het eindrapport kan streven. Vele po-
litici wensen vaak ook beleidsaanbevelingen aan het einde van een rapport, maar dat 
is uiteraard niet echt de taak van de wetenschap. Wel kan een heldere opsomming 
van te onthouden punten die uit het onderzoek naar voren kwamen achteraan in een 
rapport en die inspirerend kunnen zijn voor beleidsbeslissingen, al een eind op weg 
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helpen. Beleidsaanbevelingen moeten echter door de beleidsmaker gemaakt worden, 
maar dan toch liever knowledged-based dan gebaseerd op incidenten en dagjespoli-
tiek? De wetenschap zou in dat kader wel alternatieve pistes kunnen aanreiken (vb. 
gebaseerd op ‘best practices’ uit het buitenland) en ook kan de kennis die over het 
thema bij de onderzoekers bestaat, gedeeld worden in allerlei valorisatiemomenten. 
De beleidsmaker zal dan zelf conclusies kunnen trekken en in een open gesprek met 
de onderzoeker mogelijke beleidspistes aftoetsen. De bereidheid tot valorisatie van 
het onderzoek moet er dus zijn. Het gaat om (wetenschappelijke en vulgariserende) 
publicaties, maar ook lezingen, vormingen en (informele) contacten met de mogelijke 
afnemers van onderzoek. Het is uiteraard de taak van de criminoloog de ‘vinger aan 
de pols’ te houden en aanwezig te blijven in het kritisch opvolgen van beleid, ‘aan de 
orde van de dag’ te blijven en recente ontwikkelingen ook op beleidsvlak te volgen. 
Tenslotte moet de bereidheid bestaan bij de criminoloog het publieke debat te onder-
steunen of aanwezig te zijn in parlementaire commissies om het belang van een grote 
rol voor wetenschappelijk onderzoek te blijven onderlijnen. Zoals Bruggeman aan-
haalde bestond er in het parlement een groot enthousiasme voor een wetenschappelij-
ker onderbouwing van een (toekomstig) evaluatie-rapport van de politiehervorming. 
Laat ons hopen dat dit geen tijdelijke positieve ingeving was, maar een politiek state-
ment waar men de komende jaren echt werk van gaat maken. Laat ons hopen dat de 
term knowledged-based beleid geen loze term blijft en dat facilitering van onderzoek, 
dat vaak weinig comfortabel, kortstondig en in precaire arbeidsomstandigheden moet 
plaatsvinden, een belangrijke beleidsprioriteit wordt voor de komende jaren. Alleen 
met het een groot beleidsgeloof in wetenschap en een bijkomende inspanning zal een 
toekomstige evaluatie van de politiehervorming (of van de justitiehervorming) vol-
gens de noodzakelijke wetenschappelijke standaarden kunnen worden uitgevoerd.
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Politieonderzoek in het vizier

Reflecties	vanuit	het	Centrum	voor	Politiestudies

Marleen Easton1

Inleiding

Op 14 mei 2009 vierde het Centrum voor Politiestudies vzw (in wat volgt: CPS) haar 
20e verjaardag in “De Belgium Pier” te Blankenberge. Reeds 20 jaar staat het CPS voor 
samenwerking tussen politie en wetenschap : “Het Centrum voor Politiestudies is het re-
sultaat van de samenwerking tussen enerzijds de Vlaamse academische opleidingen aan uni-
versiteiten en hogescholen, actief op criminologisch gebied, én anderzijds de diverse Vlaamse 
en centrale opleidingscentra voor politiemedewerkers. De activiteiten die worden georganiseerd 
komen dus tot stand door een intensieve samenwerking tussen de Nederlandstalige (of Vlaam-
se) politiediensten, politiescholen en de Nederlandstalige universiteiten en hogescholen. Deze 
samenwerking komt tot uiting in het organiseren van studiedagen, het publiceren van Cahiers 
Politiestudies en het voeren van wetenschappelijk onderzoek” 2. Daarmee zijn meteen de 
drie kernopdrachten van deze vereniging zonder winstoogmerk duidelijk, zoals ze 
ook in de statuten van de vereniging zijn opgenomen (Algemene Statuten, art.3) 3.

Wat ooit startte als een kleine groep enthousiastelingen uit academisch en politioneel 
milieu met een kritische blik op de relatie tussen de politie en de samenleving is on-
dertussen uitgegroeid tot een grote club vrijwilligers die op basis van verschillende 
initiatieven (studiedagen, publicaties en onderzoek) de relatie tussen de politie en de 
samenleving blijvend onder de loep nemen. Getuige daarvan was tot voor kort de toe-
name van het aantal leden in de Raad van Bestuur en de Algemene Vergadering; het 
grote aantal studiedagen georganiseerd door het CPS (al dan niet in samenwerking 
met andere partners); de autonoom functionerende publicatie ‘Cahiers Politiestudies’ 
en de afgelopen jaren ook enkele (onderzoeks)projecten over politievraagstukken. Bij 
deze laatste categorie staan we in wat volgt even stil..

In deze bijdrage wordt de evaluatie van 10 jaar politiehervorming aangegrepen om 
deze reflectie te maken. In eerste instantie wordt het onderzoek gesitueerd ten aan-
zien van de kernopdrachten van het CPS. In tweede instantie wordt de werking van 
het Academisch Platform toegelicht van waaruit het onderzoek in de schoot van het 

1 Docent Management & Bestuurlijke Veiligheidsvraagstukken, Departement Handelsweten-
schappen en Bestuurskunde, Hogeschool Gent, Vakgroep ‘Bestuur & Beleid’, Onderzoeksgroep 
‘Governing & Policing Security’ (GaPS), lid van de associatie Universiteit Gent en de associa-
tieonderzoeksgroep ‘Governance of Security’ (www.gofs.ugent.be). Marleen Easton is voormalig 
vice-voorzitter van het CPS en was voorzitter van het Academisch Platform in de schoot van het 
CPS tijdens de periode 2007-2010. 

2 http://www.politiestudies.be, woensdag 12 mei 2010. Op de website staan links vermeld die een 
overzicht bieden van de activiteiten in relatie tot de kernopdrachten van het CPS.

3 De algemene vergadering van 14/07/2004 geldig samengeroepen en beschikkend over de nodige 
aantallen inzake aanwezigheid en meerderheid, heeft in haar zitting deze statuten goedgekeurd.
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CPS werd gestuurd tussen 2007 en 2010. In derde instantie worden de gerealiseerde 
en lopende (onderzoeks)projecten sinds 2005 in de schoot van het CPS kort toegelicht 
in relatie tot de evaluatie van 10 jaar politiehervorming.

Deze bijdrage wordt afgesloten met een concluderende beschouwing over deze evo-
lutie en de rol van het CPS in het toekomstig politieonderzoek in België/Vlaanderen. 
Gezien het CPS vanaf 1 juni 2010 wordt aangestuurd door een nieuw verkozen en af-
geslankte Raad van Bestuur; is het belangrijk de lezer attent te maken op het feit dat 
de standpunten die in deze bijdrage worden ingenomen de mening vertolken van de 
auteur en geenszins de standpunten vertegenwoordigen van de voormalige Raad van 
Bestuur van het CPS noch van het voormalige Academisch Platform. Bij het finalise-
ren van deze bijdrage heeft de vernieuwde Raad van Bestuur van het CPS ook nog 
geen geformaliseerd standpunt hierover ingenomen.

1. Situering van het onderzoek in relatie tot de kernopdrachten van het 
Centrum voor Politiestudies

Onder impuls van de toenmalige voorzitter Paul Ponsaers werden de drie kernop-
drachten van het CPS in 2007 ingrijpend inhoudelijk geprofessionaliseerd. Voor elk 
van de kernopdrachten werd immers een coördinator aangesteld en beleidsplannen 
werden uitgewerkt. Om de plaats van het onderzoek binnen deze drie kernopdrach-
ten te kunnen schetsen, staan we ook even stil bij de professionalisering van de studie-
dagen, het wetenschappelijk onderzoek en de publicaties van het CPS.

Een eerste kernopdracht van het Centrum is het bevorderen en benutten van poli-
tiestudies, onder meer door het organiseren van studiedagen en studiecycli op aca-
demisch niveau rond politiegerelateerde problemen. Op 15 januari 2008 werd op de 
Raad van Bestuur een eerste beleidsplan Studiedagen voorgelegd door Sofie De Kim-
pe. Dit plan is tot op vandaag een inspiratiebron voor de organisatie van studieda-
gen die in het politielandschap een vaste waarde zijn geworden. Sindsdien worden er 
CPS-studiedagen, CPS-coproducties, academische lezingen of seminars en gespeciali-
seerde cursussen georganiseerd4. De thema’s van de CPS-studiedagen sluiten nauw 
aan bij actuele politie- of veiligheidsvraagstukken en de programma’s zijn gericht op 
een vertaling van academische kennis en inzichten naar de politionele praktijk en om-
gekeerd. Via de CPS-coproducties stelt het CPS haar expertise bij de organisatie van 
studiedagen ook ter beschikking van externe organisaties. Om daarnaast flexibel te 
kunnen inspelen op wat zich aandient, organiseert het CPS academische lezingen of 
seminars. Daarmee wordt ruimte geschapen om op een kritische en wetenschappe-
lijke wijze meer diepgang te geven aan politievraagstukken die aan de orde van de 
dag zijn. Tenslotte organiseert het CPS ook gespecialiseerde cursussen zoals de cursus 
‘analyse van schriftelijke verklaringen’ (SCAN), waarmee ze inspeelt op een specifieke 
vraag vanuit de politiepraktijk. De uiteindelijke doelstelling van deze kernopdracht 
is bij te dragen tot een open en kritisch debat over de politie in onze samenleving. De 
seminars, georganiseerd naar aanleiding van de evaluatie van 10 jaar politiehervor-
ming, passen binnen deze betrachting5.

4 Voor een overzicht van initiatieven zie http://www.politiestudies.be
5 Voor meer info over deze seminars zie de CPS coproducties op de website www.politiestudies.be 

op datum van 02/07/2009, 16/09/2009, 29/10/2009; 08/12/2009 en 01/02/2010.
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Een tweede kernopdracht is het stimuleren en organiseren van onderzoek en studie 
van politievraagstukken. Om dit te faciliteren werd in 2007 in de schoot van het CPS 
een Academisch Platform opgericht vanuit de volgende visie: “Het Centrum voor Po-
litiestudies biedt academici een platform aan van waaruit onafhankelijk wetenschappelijk on-
derzoek en projecten op vraag of op eigen initiatief kunnen ontwikkeld worden met betrekking 
tot de relatie tussen de politie en de samenleving”. Gerelateerd aan deze visie werden een 
aantal doelstellingen vooropgesteld zoals het versterken van de samenwerkingsver-
banden tussen academici die politiegerelateerd onderzoek uitvoeren, het stimuleren 
van onafhankelijk onderzoek inzake politie en samenleving en een versterking van de 
wetenschappelijke (internationale) netwerking. Van daaruit richtte het AP zich op het 
verwerven van externe financiering voor onafhankelijk onderzoek en een concentratie 
van onderzoeksexpertise binnen het CPS. Met deze doelstellingen voor ogen was het 
aanwerven van onderzoekers in de schoot van het CPS gericht op het creëren van een 
‘pool’ waarin onderzoekers (dikwijls slechts tijdelijk verbonden aan universiteiten en 
hogescholen) hun tijd tussen twee projecten door konden overbruggen. Het beleids-
plan, dat door mezelf op 20 maart 2008 aan de Raad van Bestuur werd voorgelegd en 
goedgekeurd, steunde op een tweesporenbeleid. Daarbij werd een onderscheid ge-
maakt tussen een pro-actief beleid bestaande uit projecten die uit eigen initiatief door 
het Academisch Platform werden ontwikkeld (zoals eigen onderzoekslijnen) en een 
reactief beleid bestaande uit projecten die ontwikkeld worden naar aanleiding van 
een vraag aan het CPS (in opdracht van). Sindsdien zijn meerdere projecten in de 
schoot van het CPS uitgevoerd, wat verder in deze bijdrage inhoudelijk uitgebreider 
wordt toegelicht.

Het sluitstuk van deze professionalisering schuilt in het publicatiebeleid van het CPS 
dat in 2007 door Elke Devroe op het spoor werd gezet. Sinds haar beleidsplan op 
18 december 2007 aan de Raad van Bestuur werd voorgelegd en goedgekeurd, zijn 
de Cahiers Politiestudies (ooit verslagboeken gerelateerd aan de studiedagen die het 
CPS organiseerde) uitgegroeid tot betekenisvolle thematische naslagwerken in de 
Lage Landen. De Cahierreeks werd een kwaliteitsvol politietijdschrift onmisbaar voor 
politiewetenschap en politiewerk in België én Nederland. De kracht schuilt in het feit 
dat de Cahiers een eigen ‘koers’6 varen en zowel voor wetenschappers (academici, 
wetenschappelijk onderzoekers, professoren, onderzoekers aan beleidsinstituties) als 
voor practici uit politie, justitie en belendende domeinen een forum aanbiedt. Het 
tijdschrift biedt een kruispunt tussen wetenschappelijke en praktijkgerichte invals-
hoeken. Daarbij worden informatieve en kritische wetenschappelijke bijdragen afge-
wisseld met interessante praktijkgetuigenissen. Uit het beleidsplan van Elke Devroe 
blijkt dat deze publicaties, onze communicatie met de buitenwereld, een belangrijk 
kruispunt kunnen vormen tussen onze academische en praktijkgerichte inspanningen 
in de schoot van maar ook buiten het CPS. Immers, wie schrijft, die blijft.

Het is niet onbelangrijk aan te stippen dat het professionaliseringsproces ook een in-
tegratie van de kernopdrachten van het CPS ambieerde. De ‘kruisbestuiving’ nam 
diverse vormen aan. De themasetting van de studiedagen en de Cahiers werden op 

6 Uitgegeven bij Maklu, beschikt de reeks over een redactie met een hoofdredacteur, een editorial 
board, een redactieraad en –secretariaat. Daarin wordt een stevige samenwerking tussen het Cen-
trum voor Politiestudies en de Stichting Maatschappij, Veiligheid en Politie geïllustreerd. Voor 
meer info zie www.sva.ugent.be
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elkaar afgestemd en onderzoeksresultaten werden op een studiedag gepresenteerd en 
via de Cahiers gepubliceerd en gevaloriseerd. Deze integratie had als doel op een con-
sistente en concrete wijze bij te dragen tot de verdere ontwikkeling en het ‘uitdragen’ 
van een kritische visie op politie en samenleving.

Met het politieonderzoek in het vizier bespreken we in wat volgt het Academisch 
Platform dat tijdens bovenstaand professionaliseringsproces in de schoot van het CPS 
werd opgericht.

2. Het Academisch Platform in de schoot van het Centrum voor 
Politiestudies

Na de oprichting in 2007 profileerde het Academisch Platform (in wat volgt, AP) zich 
tot een academische denktank die zich onafhankelijk positioneerde binnen het politie-
onderzoek. Academici werden uitgenodigd die politiegerelateerd onderzoek verricht-
ten of coachten (in wat volgt politieonderzoekers genoemd) en die verbonden waren 
aan het CPS (hetzij als lid van de Raad van Bestuur hetzij als lid van de Algemene 
Vergadering). Bij de kick-off vergadering op 29 februari 2008 bestond het AP uit 18 
leden die gelieerd waren aan universiteiten en hogescholen in Vlaanderen en Neder-
land7. De samenstelling van het platform weerspiegelde meteen het vrijwillige enga-
gement van meerdere politieonderzoekers verbonden aan Vlaamse universiteiten en 
hogescholen bij de werkzaamheden van het CPS. Elk lid treedt immers op vrijwillige 
basis en in eigen naam, los van de institutie waaraan hij/zij verbonden is, toe tot deze 
vereniging.

In het onderzoeksbeleid van het AP werden twee sporen ontwikkeld. Zoals eerder 
kort vermeld werd daarbij een onderscheid gemaakt tussen een proactief beleid be-
staande uit projecten die uit eigen initiatief door het AP werden ontwikkeld (zoals 
eigen onderzoekslijnen) en een reactief beleid bestaande uit projecten die ontwikkeld 
werden naar aanleiding van een openbare oproep inzake politieonderzoek of een 
vraag die aan het CPS werd gesteld (onderzoek in opdracht van).

Het proactief beleid vertrekt vanuit de achterliggende idee dat de politieonderzoekers 
die verbonden zijn aan het CPS door het bundelen van hun krachten gezamenlijk een 
onderzoeksvoorstel/project kunnen indienen bij externe financieringskanalen en al-
dus een eigen onderzoeksthema op de agenda kunnen zetten. Hiermee wordt bijge-
dragen aan de ontwikkeling en uitbouw van (een) eigen onderzoekslijn(en) in relatie 
tot het thema ‘politie en samenleving’ in algemene zin. Opvallend is dat de longitudi-
nale evaluatie van het functioneren van de politie een thema was waar haast alle poli-
tieonderzoekers in geïnteresseerd waren. Het bleek inhoudelijk een thema bij uitstek 

7 Lieselot Bisschop, onderzoekster toenmalig verbonden aan het CPS; Willy Bruggeman, Benelux 
Universiteit; Marc Cools, Vrije Universiteit Brussel & Universiteit Gent; Sofie De Kimpe, Vrije Uni-
versiteit Brussel; Annelies De Schrijver, Katholieke Universiteit Leuven; Elke Devroe, Universi-
teit Gent, hoofdredacteur Cahiers Politiestudies (Maklu); Arne Dormaels, Hogeschool Gent; Henk 
Elffers, Universiteit Amsterdam; Els Enhus, Vrije Universiteit Brussel; Frank Hutsebaut, Katho-
lieke Universiteit Leuven; Jeroen Maesschalck, Katholieke Universiteit Leuven; Lodewijk Gunther 
Moor, Stichting Maatschappij Veiligheid en Politie (Nl); Paul Ponsaers, Universiteit Gent; Patrick 
Van Calster, Universiteit Leiden; Miet Vanderhallen, Universiteit Maastricht; Isabel Verwee, Vrije 
Universiteit Brussel; Gerwinde Vynckier, Universiteit Gent & Marleen Easton, Hogeschool Gent, 
Voorzitter Academisch Platform CPS.
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te zijn waarvoor een bundeling van de verscheidenheid aan onderzoekscompetenties 
zich opdrong en de netwerken van het CPS cruciaal waren. Hoewel het platform hier-
voor een rechtstreekse meerwaarde kon betekenen, gaf deze gezamenlijke interesse 
tot hiertoe geen aanleiding tot een concreet gezamenlijk onderzoeksvoorstel. Hetzelf-
de geldt voor het thema politieopleiding, wat nochtans sinds de oprichting van het 
CPS op de interesse van alle betrokkenen kan rekenen.

Het reactief beleid van het AP betrof de bespreking van de aan het CPS gerichte vra-
gen inzake projecten/onderzoek. Gezien het CPS door de jaren heen binnen het poli-
tielandschap een belangrijk netwerk vertegenwoordigt; wordt er af en toe een expli-
ciete vraag gesteld aan het CPS om aan themasetting te doen of een concreet project/
onderzoek uit te voeren. Voor heel wat individuen en/of organisaties is het immers 
interessant om zich voor de opstart van een initiatief te richten tot het CPS. Het Cen-
trum verschaft immers toegang tot essentiële doelgroepen en wordt als een valabele 
partner beschouwd. Het is belangrijk voor een vereniging deze reputatie te bescher-
men en binnenkomende vragen kritisch te bekijken. De noodzaak om deze kritische 
blik te handhaven houdt tevens verband met de eis van onafhankelijkheid die aan 
wetenschappers wordt gesteld ten aanzien van de opdrachtgevers. De actieve rol van 
het AP bestond eruit binnen het platform in alle openheid te communiceren over deze 
opportuniteiten.

Het is duidelijk dat het CPS met dit beleid een duidelijke positie innam binnen het 
Belgische politieonderzoek. Rekening houdend met de schaarse onderzoeksmiddelen 
op de Belgische ‘onderzoeksmarkt’ was de opzet van het AP het nadeel van de con-
currentieslag tussen universiteiten en hogescholen om te buigen in een voordeel door 
de krachten te bundelen en samenwerkingsverbanden te stimuleren op basis van een 
open communicatie. De achterliggende gedachte was dat dit voordeel kon opleveren 
zowel voor de politieonderzoekers als voor de opdrachtgevers inzake politieonder-
zoek. Politieonderzoekers konden immers besparen op hun inspanningen door de 
krachten te bundelen. Op deze manier werden elkaar beconcurrerende voorstellen 
zoveel als mogelijk (gezien de academische vrijheid werd bewaakt) vermeden. Bij het 
schrijven van onderzoeksvoorstellen verhoogt de concurrentie immers nauwelijks de 
kwaliteit van de voorstellen, gezien de korte tijdspanne tussen oproep- en indienda-
tum van de onderzoeksvoorstellen. Opdrachtgevers konden hier eveneens voordeel 
uit putten door de bundeling van know-how die ze in onderzoeksvoorstellen kregen 
aangeboden als die gedragen werden door samenwerkingsverbanden.

In grote lijnen concentreerde het e-mailverkeer en de trimestriële vergaderingen tus-
sen de leden van het AP in de periode 2007-2010 zich in hoofdzaak op het uitwisselen 
van informatie met betrekking tot de externe oproepen tot onderzoek in relatie tot po-
litie en samenleving en over de eigen te ontwikkelen onderzoekslijnen.

In wat volgt worden de afgewerkte en lopende (onderzoeks)projecten in de schoot 
van het Centrum voor Politiestudies sinds 2005 in een notendop inhoudelijk toege-
licht.
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3. Gerealiseerde (onderzoeks)projecten in de schoot van het Centrum 
voor Politiestudies

Onderstaande tabel nr. 1 geeft aan welke onderzoeken de afgelopen vijf jaar8 in de 
schoot van het CPS werden ontwikkeld.

Tabel nr. 1: Overzicht gerealiseerde onderzoeksprojecten.9

2006-2008 Doe-project ‘Diversiteit in diversiteit’.

2007-2008 Informatiestromen bij de lokale politie.

2008-2009 Hoofdcommissarissen in ontwikkeling.

2009-2010 De calogisering van de politie: de inzetbaarheid van burgerpersoneel bij de 
politie9.

Hierna lichten we elk van deze projecten in een notendop inhoudelijk toe met aan-
dacht voor de link met het thema van de politiehervorming en de inbedding van het 
project in de schoot van het CPS.

Het doe-project ‘diversiteit in diversiteit’ (2006-2008) dat het CPS in samenwerking 
met het Centre d’Etudes sur la Police (CEP) en gefinancierd door de Koning Boude-
wijnstichting en het Impulsfonds voor Migrantenbeleid uitvoerde, was één van de 
eerste initiatieven binnen deze kernopdracht. Het project maakte het mogelijk dat zo-
wel het CPS als het CEP luisterprocessen op gang kon brengen tussen politiemensen 
enerzijds en jongeren, rondtrekkers, bedelaars, niet-begeleide reizende minderjari-
gen en allochtone gemeenschappen anderzijds. Deze werden opgetekend naar aan-
leiding van twaalf rondetafelgesprekken, georganiseerd doorheen het ganse land. Het 
resultaat is een ‘snuisterboek’ geworden waarin reflecties over de toepassing van een 
gemeenschapsgerichte politiezorg in de ‘diverse’ samenleving van vandaag centraal 
staat (Easton et.al. 2008).

Met dit project werd actief ingespeeld op de culturele uitdaging verbonden aan de 
invoering van de gemeenschapsgerichte politiezorg sinds 199810. Het boek werd ge-
sponsord door het Comité P dat meteen ook zorgde voor de verspreiding van het boek 
in de diverse politieopleidingen. Het project werd ook maatschappelijk gevaloriseerd 
naar diverse doelgroepen in de vorm van presentaties op studiedagen, conferenties en 
aanvullende publicaties (Easton & Gunther Moor, 2008, Easton 2009 a & b)11.

8 We spreken hier expliciet over de afgelopen vijf jaar omdat er doorgaans aan de opstartdatum van 
een project een heel proces voorafgaat waarbij in functie van een projectvoorstel effectief wordt 
samengewerkt. 

9 Nog lopende bij het schrijven van deze bijdrage.
10 Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op 

twee niveaus (WGP), B.S. 05 januari 1999.
11 EASTON, M., TANGE, C. & PONSAERS, P. Presentatie ‘Synopsis van de projectresultaten’ op 

studiedag ‘Diversiteit in Diversiteit’, Vrijdag 5 december 2008 – Zaal Storck, Ernest Blérotstraat 1, 
1070 Brussel. Organisator : Centrum voor Politiestudies vzw – Centre d’Etudes sur la police asbl. 
(2008-12-05). EASTON, M., PONSAERS, P., Woensdag 19 december 2007 – De Factorij – Huart Ha-
moirlaan 136 – Schaarbeek. Seminarie : Diversiteit in Diversiteit Organisator : Centrum voor Po-
litiestudies (CPS), Centre d’Etudes sur la Police (CEP) Voorstelling van het project, lezing. (2007-
12-19). EASTON, M., VYNCKIER, G., Eerste criminologisch Forum ‘Criminologisch onderzoek in 
Vlaanderen’, Faculteit Rechtsgeleerdheid, Universiteit Gent, 8 februari 2008. Postersessie “Diver-
siteitsproject en project informatiestromen bij de lokale politie”. (2008-02-08). EASTON, M. Pre-
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Dit project werd integraal uitgevoerd door vrijwilligers (verbonden aan universitei-
ten, hogescholen, politiezones en andere middenveldorganisaties) en de verkregen fi-
nanciële inkomsten werden gebruikt voor de organisatie van de rondetafelgesprekken 
en de administratieve ondersteuning door het secretariaat van het CPS en het CEP. We 
stippen hier even aan dat in dit geval zonder projectoproep enkele vrijwilligers een 
projectvoorstel ontwikkelden waarna financiering werd gezocht om het zowel in de 
schoot van het CPS als het CEP te kunnen uitvoeren.

Naar aanleiding van de dynamiek over ‘diversiteit en politie’ in de schoot van het 
CPS ontstond een consortium CPS-promotoren (Ponsaers, Enhus, Hutsebaut, Elffers, 
Easton) die samen een onderzoeksvoorstel indienden bij Federaal Wetenschapsbeleid. 
Het voorstel over de toepassing van de gemeenschapsgerichte politiezorg in multicul-
turele buurten werd goedgekeurd (Easton e.a., 2009). Dit onderzoeksproject werd niet 
uitgevoerd in de schoot van het CPS maar werd wel gevaloriseerd in relatie tot de ver-
eniging. De onderzoeksresultaten werden toegelicht op een CPS-studiedag “Multiple 
Communities en de politiële aanpak ervan”12 en Cahiers Politiestudies nr. 15 werd 
volledig gewijd aan implicaties van deze en aanverwante onderzoeksresultaten voor 
het politiewerk.

In 2007-2008 kreeg het CPS van het ministerie van Binnenlandse Zaken een onder-
zoeksproject gefinancierd over de aard van de informatiestromen in relatie tot de be-
stuurlijke politietaken van de Lokale Politie. Het CPS had hier ingeschreven op een 
openbare oproep vanwege Binnenlandse Zaken over dit onderwerp en uiteindelijk de 
opdracht gegund gekregen.

De noodzaak tot verbetering van de informatiehuishouding binnen het politioneel ap-
paraat was niet alleen één van de belangrijkste aanbevelingen van de parlementaire 
onderzoekscommissie Dutroux (Tempels, 2003), ook in tal van andere onderzoeken 
werd ondervonden hoe moeilijk het was om informatie daar te krijgen waar ze diende 
geëxploiteerd te worden (De Ruyver & Koekelberg, 2003). Daaruit bleek onder meer 
dat ook op lokaal niveau heel wat informatiestromen aanwezig zijn maar deze niet 
altijd even zichtbaar en/of moeilijk hanteerbaar zijn voor de lokale politieorganisatie. 
Hierdoor kan deze informatie niet voldoende worden benut, wat inefficiënties in de 
hand werkt. De optimalisatie van deze informatiestromen wint overigens sinds 9/11 
spectaculair aan belang. Sinds de implementatie van de PLP 37 bijvoorbeeld krijgt 
ook de lokale politie een steeds grotere rol toebedeeld, in het bijzonder bij de recente 
strijd tegen het terrorisme en extremisme13. De beleidsvraag die ten grondslag lag van 
dit onderzoek ging uit van de Vaste Commissie van de Lokale Politie. In deze onder-
zoeksopzet werd een kwalitatieve onderzoeksdesign uitgewerkt. Er werd geopteerd 
voor een veldstudie in drie korpsen van de lokale politie waarbij politiemensen uit 

sentation ‘Community policing = patchwork(ing)?’ at the 8th Annual Conference of The European 
Society of Criminology on ‘Criminology in the Public Sphere’, workshop ‘Policing Divided Com-
munities’ chaired by Prof. Gerben Bruinsma, NSCR(the Netherlands), 2-5 september 2008, Edin-
burgh, Schotland. EASTON, M. Interview met Frank Stappaerts voor ‘Het Vrije Woord’, Radio 1 
over publicatie ‘Out of the box’, uitgezonden op 9 februari 2009. 

12 CPS-studiedag “Multiple communities en de politiële aanpak ervan”, 26 mei 2010, CC Ter Vesten, 
Beveren.

13 Zie onder meer art.44 van de WPA, richtlijn MFO-3, PLP 37 (20/12/2004), Ministeriële omzend-
brief betreffende de samenwerking en het uitwisselen van inlichtingen met betrekking tot het fe-
nomeen terrorisme en extremisme. 
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de wijk- en interventiediensten als praktijkprofessionals werden beschouwd. Hun vi-
sies, percepties en uitgangspunten werden opgetekend omdat net zij geconfronteerd 
worden met formele, informele, schriftelijke en mondelinge informatiestromen die 
onder meer vanuit wettelijke en organisatorische regels en voorschriften worden ge-
stuurd. Naast het in kaart brengen van deze informatiestromen, werden ook de cruci-
ale spanningsvelden (verhouding ‘zachte’-‘harde’ informatie, uitwisseling van infor-
matie, interne en externe informatiestromen) geanalyseerd en werd er gezocht naar 
zowel belemmerende als bevorderende (rand)voorwaarden in relatie tot efficiëntie. 
Ook werd hierbij aandacht besteed aan het communicatiepatroon in relatie tot de in-
formatiestromen. Bij het doorvoeren van deze analyse werden expliciet reflecties ge-
maakt ten aanzien van beperkingen die zich voordoen vanuit democratische waar-
den zoals onder meer de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Het onderzoek 
werd gepubliceerd in het Cahiers Politiestudies nr. 10 (Vynckier e.a., 2009) en binnen 
diverse netwerken gevaloriseerd14. Dit project werd uitgevoerd door een onderzoek-
ster in dienst van het CPS, begeleid door (co)-promotoren (verbonden aan universitei-
ten en/of hogescholen en lid van het CPS) en de financiering werd integraal beheerd 
door het CPS.

In 2008-2009 kreeg het CPS een onderzoeksvoorstel gefinancierd door het ministerie 
van Binnenlandse Zaken over de competentievervolmaking van politieleiders van het 
niveau van hoofdcommissaris bij de federale en de lokale politie. Ook hier had het 
CPS ingeschreven op een openbare oproep vanwege Binnenlandse Zaken over dit on-
derwerp en uiteindelijk de opdracht gegund gekregen.

Uit eerder onderzoek bleek dat korpschefs zich geïsoleerd voelen aan de top en vaak 
blijven zitten met een aantal onbeantwoorde vragen in relatie tot hun taak als leiding-
gevende bij politie (De Kimpe, 2006, Bisschop, De Kimpe & Ponsaers, 2010 a & b). Ge-
zien de uitdagingen waarmee leidinggevenden in onze huidige samenleving en sinds 
de aanhoudende hervormingen binnen het politielandschap geconfronteerd worden; 
is de nood aan ondersteuning reëel. Structureel is er binnen de Belgische politieorga-
nisatie geen opleiding, coaching of vorming voorzien eens het niveau van hoofdcom-
missaris is bereikt. De beleidsvraag die ten grondslag lag van dit onderzoek ging ook 
hier uit van de Vaste Commissie van de Lokale Politie.

In dit onderzoek werd in eerste instantie nagegaan wat het belang is van competentie-
vervolmaking – opleiding, vorming, coaching, netwerking, etc. – voor leidinggeven-
den binnen een (politie)organisatie. Op basis van deze bevindingen werden een aantal 
criteria bepaald aan de hand waarvan opleidingen voor leidinggevenden vanuit een 

14 EASTON, M., VYNCKIER, G., Eerste criminologisch Forum ‘Criminologisch onderzoek in Vlaan-
deren’, Faculteit Rechtsgeleerdheid, Universiteit Gent, 8 februari 2008. Postersessie “Diversiteits-
project en project informatiestromen bij de lokale politie”. (2008-02-08). VYNCKIER, G., EASTON, 
M., NVK Congres, Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Universiteit Leiden, 20 juni 2008, presenta-
tie “Kritische reflecties op gemeenschapsgerichte ‘informatiegestuurde’ politiezorg” (2008-06-20). 
VYNCKIER, G. & EASTON, M., Tweede criminologisch Forum VVC ‘Etniciteit, diversiteit en cri-
minaliteit’, Leuvens Instituut voor Criminologie, KU Leuven, 3 februari 2009. Paperpresentatie 
“Reflections on the integration of intelligence led policing into community policing” (2009-02-03). 
DE KIMPE, S., EASTON, M., VYNCKIER, G. Presentatie “Knopen in de lokale informatie. Inkijk in 
het onderzoek naar bestuurlijke informatiestromen bij de lokale politie” (onderzoek uitgevoerd in 
opdracht van FOD Binnenlandse Zaken) op studiedag ‘Spreken is zilver, communicatie is Goud’ 
georganiseerd door het CPS, VOKA Hasselt (2009-02-17).
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vergelijkend perspectief werden bestudeerd. Aan de hand van deze criteria werd de 
diversiteit aan publieke en private opleidingen en vormingen voor Belgische leiding-
gevenden in kaart gebracht die van bijzonder belang zijn voor de competentievervol-
making van hoofdcommissarissen bij politie. Daarnaast werd ook aandacht besteed 
aan de wijze waarop politieleiders in het buitenland (Nederland, Verenigd Konink-
rijk, Duitsland, Ierland en Finland) hun competenties vervolmaken. Op basis van de 
bevindingen uit binnen- en buitenland werden een aantal cases geïdentificeerd die 
aansluiten bij de Belgische situatie. Deze scenario’s voor competentievervolmaking 
werden vervolgens aan focusgroepen, die samengesteld werden uit hoofdcommis-
sarissen van de Belgische lokale en federale politie, voorgelegd. Op die manier werd 
een draagvlak voor een Belgisch programma voor competentievervolmaking van po-
litieleiders geïdentificeerd en werden daarover aanbevelingen geformuleerd. De re-
sultaten werden op diverse fora15 gepresenteerd en gepubliceerd (Bisschop e.a., 2010, 
in press). Dit project werd uitgevoerd door een onderzoekster in dienst van het CPS, 
begeleid door (co)-promotoren (verbonden aan universiteiten en/of hogescholen en 
lid van de RvB van het CPS) en de financiering werd integraal beheerd door het CPS.

Tijdens het schrijven van deze bijdrage loopt in opdracht van het ministerie van Bin-
nenlandse Zaken in de schoot van het CPS een onderzoek naar de inzetbaarheid van 
burgerpersoneel bij de politie, ook wel de ‘calogisering’ van de politie genaamd (af-
ronding september 2010). Opnieuw kreeg het CPS de opdracht gegund nadat ze had 
ingeschreven op een openbare oproep vanwege Binnenlandse Zaken over dit onder-
werp.

Sinds de politiehervorming in 1998 is de aanwezigheid van burgerpersoneel in evolu-
tie. Het burgerpersoneel bij politie is sindsdien aanzienlijk toegenomen (zowel fede-
raal als lokaal), ze nemen steeds meer verschillende functies in (zowel administratieve 
als logistieke functies en zowel leidinggevende functies als functies op het terrein) en 
bovenal kregen ze een eigen statuut, het zogenaamde CALog-statuut. De motieven 
om burgerpersoneel bij de politie aan te trekken zijn bovendien erg uitéénlopend en 
kunnen betrekking hebben op culturele motieven dan wel wettelijke bepalingen. Er 
duiken tegelijkertijd verschillen op tussen Vlaanderen en Wallonië.

De beleidsvraag die aan de grondslag lag van dit onderzoek ging uit van de Konink-
lijke Federatie van Officieren en Hogere Ambtenaren van de Belgische Politie. Het 
onderzoek peilt naar een antwoord op de vraag welke (leidinggevende) functies door 
burgerpersoneelsleden niveau A kunnen en mogen worden opgenomen in de Belgi-
sche politie. Voor- en tegenargumenten van verschillende betrokken actoren zullen 
op basis van een kwalitatieve onderzoeksdesign in kaart worden gebracht. Het on-

15 BISSCHOP, L., Dinsdag 3 februari 2009, Leuven, Tweede Criminologische Forum:”Etniciteit, diver-
siteit en criminaliteit”. Organisator: Vlaamse Vereniging voor Criminologie. Postersessie: Hoofd-
commissarissen in ontwikkeling. Een onderzoek naar competentievervolmaking bij politieleiders. 
(2009-02-03). DE KIMPE, S. & BISSCHOP, L., Friday September 11th 2009, IXth Conference of the 
European Society of Criminology, Ljubljana, Slovenia. Presentation: Chiefs of Police in Develop-
ment A perspective on the improvement of competences of police leaders. (2009-09-11). DE KIM-
PE, S. & BISSCHOP, L. Dinsdag 15 december 2009. Lezing voor opleiding Benelux-universiteit 
(Willy Bruggeman), Eindhoven. Lezing: Hoofdcommissarissen in ontwikkeling. Een onderzoek 
naar competentievervolmaking bij politieleiders. (2009-12-15). Maesschalck, J. en Bisschop, L. (20 
april 2010). Politieleiderschap: een vak(ontwikkeling) apart? Presentatie voor studiedag Centrum 
voor Politiestudies, “Moet de nieuwe politielei(j)der niet opstaan?”.



Politieonderzoek in het vizier

204 Maklu 

derzoek zal een matrix opleveren die aangeeft welke argumenten voor het wel of niet 
inzetten van burgerpersoneel worden aangehaald ten aanzien van welke functies/
specialiteiten en functiekenmerken. Het is belangrijk aan te vinken dat dit onderzoek 
niet tot doel heeft te oordelen of het inzetten van burgerpersoneel goed is of niet. Het 
is veeleer de bedoeling een kader aan te reiken waarmee weloverwogen beslissingen 
rond het inzetten van burgerpersoneel bij politie kunnen genomen worden, rekening 
houdend met de specifieke context waarin politie opereert. Dit project wordt uitge-
voerd door een onderzoekster gefinancierd door het CPS maar ‘gestationeerd’ op een 
universiteit en begeleid door (co)-promotoren (verbonden aan universiteiten en/of 
hogescholen en lid van het CPS). De projectfinanciering wordt beheerd door het CPS.

Tenslotte sloegen in 2009 naar aanleiding van een openbare oproep vanuit Binnen-
landse Zaken over onderzoek in relatie tot de politieopleiding, een aantal promotoren 
(Ponsaers, Enhus, De Pauw, Easton) verbonden aan het CPS in samenwerking met 
een Franstalige partner (Schoenaers, universiteit Luik) de handen in elkaar om een 
onderzoeksvoorstel in te dienen. Een vergelijkende onderzoeksopzet naar de externe 
gerichtheid van Europese onderwijssystemen werd uitgewerkt. Toen bleek dat voor-
financiering van de onderzoeker (van toepassing bij eventuele goedkeuring van het 
project) onhaalbaar was voor het CPS, kon dit onderzoeksvoorstel niet vanuit het CPS 
worden ingediend en kon het vooropgestelde samenwerkingsverband niet worden 
gerealiseerd.

Met betrekking tot dit overzicht van (gerealiseerde) (onderzoeks)projecten in de schoot 
van het CPS kunnen een aantal vaststellingen en bedenkingen worden opgetekend.

1.  De probleemstellingen in het bovenvermelde onderzoek sluiten nauw aan bij the-
ma’s die centraal stonden bij de hervorming van de politie de laatste twintig jaar. 
Ook in het evaluatierapport van de Federale Politieraad16 krijgt de gemeenschaps-
gerichte politiezorg (zie o.m. punt 3 pagina 18), informatiestromen (zie o.m. p51-
55 & p70), leiderschap (zie o.m. p26) en het burgerpersoneel bij de politie (zie o.m. 
p36 & p77) de nodige aandacht.

2.  Geografisch omvat de design van de onderzoeksprojecten uit tabel nr. 1 België en 
niet Vlaanderen.

3.  Op één uitzondering na (project inzake diversiteit gefinancierd door de Koning 
Boudewijnstichting en het Impulsfonds voor Migrantenbeleid) werden de pro-
jecten allemaal door het ministerie van Binnenlandse Zaken gefinancierd. Deze 
onderzoeken werden met andere woorden ‘in opdracht van’ het ministerie van 
Binnenlandse Zaken uitgevoerd waardoor ze binnen het reactieve beleid van het 
AP pasten. Naar aanleiding van een openbare oproep werd door academici (ver-
bonden aan verschillende universiteiten en/of hogescholen en verbonden aan het 
CPS) een onderzoeksvoorstel ingediend en goedgekeurd waarbij het CPS als vol-
waardige partner optrad.

4.  Het diversiteitsproject (2006-2008) paste binnen het proactieve beleid van het CPS 
inzake onderzoek. Nog voor het AP werd opgericht, namen enkele vrijwilligers uit 
het CPS het initiatief een projectvoorstel inzake diversiteit uit te werken waarna 
gezocht werd naar financieringsmogelijkheden om het in de schoot van het CPS én 
het CEP te kunnen uitvoeren.

16 http://www.federale-politieraad.be
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5.  Elk van de projecten werd in de schoot van het CPS, maar ook daarbuiten gevalo-
riseerd via publicaties en presentaties op studiedagen en conferenties.

6.  Bij elk van de projecten of projectvoorstellen zijn academici betrokken die verbon-
den zijn aan verschillende Vlaamse (en in het kader van het diversiteits- en oplei-
dingsproject ook Franstalige) universiteiten en/of hogescholen. Zij traden op als 
(co)-promotoren van het project. Vaak zijn het mensen die ook voorheen samen-
werkten maar soms ook niet. Het AP faciliteerde met andere woorden samenwer-
kingsverbanden tussen promotoren die er voorheen niet waren en jonge onderzoe-
kers die elkaar buiten het CPS nauwelijks treffen.

7.  De onderzoekers in dienst van het CPS waren gehuisvest in de lokalen van het CPS 
en bevonden zich tegenover de onderzoeksgroepen verbonden aan de universitei-
ten en hogescholen als het ware op een ‘eiland’, althans fysiek. Dit houdt wellicht 
verband met de kleine kritische massa aan onderzoek dat uiteindelijk terzelfder-
tijd kon gerealiseerd worden in de schoot van het CPS. Het ‘eilandgevoel’ was 
meteen ook de reden waarom de onderzoekster verbonden aan het project over de 
inzetbaarheid van burgerpersoneel bij de politie, een plaats kreeg binnen een on-
derzoeksgroep aan een universiteit.

Met deze zeven vaststellingen in ons achterhoofd reflecteren we in wat volgt over het 
politieonderzoek vanuit het CPS. We werpen daarin meteen een blik op de toekomst.

4.		Vanuit	een	aantal	kritische	reflecties	over	het	verleden	nadenken	over	
de toekomst

Wie denkt dat het Academisch Platform in 2007 uit het niets opdook, heeft wellicht 
een stuk van de dynamiek binnen het CPS gemist. Immers, reeds in 2005 sloegen en-
kele academici én politiemensen in de schoot van het CPS de handen in elkaar om sa-
men de grondslagen te leggen van wat later is uitgegroeid tot het project ‘diversiteit 
in diversiteit’. Deze samenwerking was in oorsprong zonder oproep, puur op vrijwil-
lige basis en zonder financiering tot stand gekomen. Ook de samenwerking met het 
Centre d’Etudes sur la Police (CEP) speelde bij de totstandkoming van het project een 
belangrijke rol gezien de mensen die aan de oorsprong lagen van het project het be-
langrijk vonden een nationaal en geen Vlaams initiatief te nemen op het domein van 
diversiteit en politie. In oorsprong werden hier dus enkele institutionele ‘grenzen’ be-
wust overschreden in functie van een engagement ten aanzien van politie en samen-
leving.

Uit de hierboven geformuleerde vaststellingen blijkt op het eerste zicht dat het con-
cept van een Academisch Platform in grote mate succesvol is geweest17. Elk jaar slaag-
de het AP er immers in om met een verschillende constellatie aan promotoren (ver-
bonden aan diverse universiteiten en/of hogescholen in Vlaanderen) een onderzoek 
gefinancierd te krijgen. Alle bovenvermelde CPS-projecten genereren inzichten over 
thema’s die door beleidsmiddens werden aangevraagd en die aan de orde van de 
dag zijn voor politiemensen; wat uiteindelijk strookt met de kernopdracht van het 
CPS. Qua positionering kan dat tellen en het is belangrijk de initiatieven van het CPS 

17 Uitzondering op het succesverhaal is de afzondering van jonge onderzoekers op de kantoren van 
het CPS, wat door de betrokken promotoren en jonge onderzoekers als disfunctioneel ervaren 
werd in relatie tot het begeleidingsproces en de netwerking binnen de eigen onderzoeksgroep. 
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inzake onderzoek van de afgelopen vijf jaar een duidelijke plaats te geven in het de-
bat over het Belgische politieonderzoek en de evoluerende ‘onderzoeksmarkt’ (Tange, 
2009).

Onder meer naar aanleiding van de aanhoudende economische crisis, de pragmatisch 
georiënteerde aandacht voor veiligheid na 9/11 en de politieke impasse waar ons land 
de laatste jaren onder ‘kreunt’, verdwijnt de dynamiek op de ‘markt’ van het politie-
onderzoek. Het politieonderzoek is door de jaren heen grotendeels verschraald tot op-
drachtonderzoek ‘voor’ de politie met een sterke sturing op beleidsrelevante thema’s 
(zoals Ponsaers eerder aangeeft in deze bundel). Er blijft weinig ruimte over voor fun-
damenteel en theoretisch politieonderzoek. Daarmee komt het CPS terecht temidden 
van een krappe concurrentiële ‘onderzoeksmarkt’.

Deze vaststelling is belangrijk om de levensloop van het AP te schetsen. Zoals eerder 
vermeld droeg het AP immers de betrachting in zich om, rekening houdend met de 
schaarse onderzoeksmiddelen op de Belgische ‘onderzoeksmarkt’, het nadeel van de 
concurrentieslag tussen universiteiten en hogescholen om te buigen in een voordeel 
door de krachten te bundelen en samenwerkingsverbanden te stimuleren op basis van 
een open communicatie. Het idee was dat dit voordeel kon opleveren zowel voor de 
politieonderzoekers als voor de opdrachtgevers inzake politieonderzoek. Deze logica 
is echter onhoudbaar gebleken in confrontatie met de logica van de ‘academische bu-
reaucratische en financiële grenzen’.

Deze ‘academische bureaucratische en financiële grenzen’ worden tegenwoordig in 
grote mate bepaalt door de outputfinanciering van de overheid. De verdeling van de 
beschikbare middelen tussen de universiteiten wordt in grote mate verbonden aan de 
output in termen van doctoraten en publicaties. Hierdoor komen de universiteiten 
in een keiharde concurrentiestrijd (soms ook wel overlevingsstrijd) terecht. Sinds de 
Bologna-akkoorden gaat deze strijd ook samen met een drang tot profilering op de 
Europese onderwijsmarkt.

Deze institutionele werkomgeving genereert een voorheen ongekende publicatiedruk 
(peer-reviewed18) voor onderzoekers. Resultaat is een toenemende concurrentie tus-
sen onderzoekers gezien de publicaties niet enkel ter financiering van hun instelling 
maar ook bij de toekenning van zowel interne als externe onderzoeksmiddelen én 
voor de promotie van de onderzoekers zelf wordt gehanteerd. Deze logica is voor bui-
tenstaanders nauwelijks zichtbaar, laat staan begrijpbaar, maar voor alle onderzoekers 
(en dus ook politieonderzoekers) een essentieel element van hun dagelijks werk.

Het mag duidelijk zijn dat noch de dynamiek van de verschraalde ‘onderzoeksmarkt’ 
noch de logica’s van de ‘academische bureaucratische en financiële grenzen’ een ide-

18 Tijdschriften die een ‘double blind peerreview systeem’ hanteren worden hoger gerankt omdat elk 
artikel door minimum twee (meestal drie) onafhankelijke experts wordt voorzien van commen-
taar waarna de auteur feedback krijgt over zijn/haar bijdrage en deze al dan niet moet herwerken 
afhankelijk van het oordeel van de reviewers. Een double blind peerreview procedure wordt in de 
academische wereld als een kwaliteitsverhogende procedure beschouwd waardoor de tijdschrif-
ten die het hanteren een hogere ranking krijgen. Net deze ranking is belangrijk gezien een publica-
tie in zo’n tijdschrift zwaarder doorweegt bij het evalueren van het cv van de auteur bij promoties 
of aanvragen voor onderzoekskredieten binnen de academische wereld. 
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ale voedingsbodem zijn voor samenwerkingsverbanden die institutionele grenzen 
overschrijden. Dat is dan ook nefast gebleken voor het verder opbouwen van samen-
werking, vrijwillige inzet en engagement onder politieonderzoekers in functie van 
politieonderzoek in de schoot van het CPS en heeft geleid tot het uitéénvallen van het 
platform an sich per 1 januari 2010. Het CPS als centrum voor onderzoek is duidelijk 
te ver gegrepen, gegeven de middelpuntzuigende kracht die van de universiteiten 
uitgaat.

Dit betekent echter niet dat het CPS in de toekomst geen rol meer te vervullen heeft 
in relatie tot politieonderzoek. Haar eigenheid (relatie politiemensen en politieonder-
zoekers) blijft immers een krachtig instrument. De know-how en de netwerking die 
daarin schuilgaat is zonder meer een troef, bruikbaar op de ‘onderzoeksmarkt’ maar 
vooral nuttig voor de politiepraktijk. Haar grootste kracht schuilt ons inziens in de 
vrijheid om los van de institutionele banden samenwerkingsverbanden tussen poli-
tieonderzoekers (onderling) en politiemensen tot stand te brengen. Een principe dat 
concreet gestalte krijgt in het feit dat elk lid van het CPS in eigen naam, los van de in-
stitutionele gebondenheid, deelneemt aan onze werkzaamheden. Mensen nemen met 
andere woorden vrijwillig een engagement op. Dit staat los van het Academisch Plat-
form, wat slechts de uiting is geweest van een betrachting om de kernopdracht van 
het CPS inzake onderzoek concreet gestalte te geven en te faciliteren.

Het is naar de toekomst toe belangrijk te zoeken naar haalbare initiatieven die grens-
overschrijdend zijn en niet gehinderd worden door logica’s zoals hierboven toege-
licht. De relatie tussen politiemensen en politieonderzoekers maakt dat het CPS in de 
toekomst kan inspelen op de door Bruggeman eerder geformuleerde nood aan een 
betere borging en transfer van het uitgevoerde en uit te voeren wetenschappelijk on-
derzoek naar de politiepraktijk. Ook het signaleren van nuttige onderzoeksthema’s 
aan opdrachtgevers van wetenschappelijk onderzoek in het kader van themazetting 
is een mogelijkheid die zich voor ons centrum aandient. En tenslotte weerhoudt niets 
onderzoekers die actief zijn binnen het CPS de handen in elkaar te slaan in het kader 
van gemeenschappelijke projecten vanuit hun universitaire stek (getuige daarvan is 
het eerder aangehaalde onderzoek naar COP in multiculturele buurten). Maar dat ver-
eist wel agendasetting en doordacht overleg op lange termijn met wat ‘evenwichts-
oefeningen’.

Het politieonderzoek is meteen één van de agendapunten die op tafel ligt voor de 
nieuw verkozen raad van bestuur van het CPS die sinds 1 juni 2010 van start is ge-
gaan19. Laat ons daarbij indachtig zijn dat de politie vooral kan winnen door het po-
litieonderzoek in haar begrenzing (waarover Van der Vijver & Ponsaers in deze publi-
catiebundel ‘food for thought’ leveren) uit te dagen. En dan is het CPS uiteindelijk ook 
slechts één van de mogelijkheden om daartoe bij te dragen. Een kritische, empathische 
‘waakhond’ is voor de politie immers ’broodnodig’!

19 Naar aanleiding van een strategische oefening onder leiding van Luc Deschamps is de missie van 
het Centrum voor Politiestudies herschreven en is de Raad van Bestuur ontbonden en na verkie-
zingen in een verslankte vorm van start gegaan op 1 juni 2010. Nieuwe leden van de raad van 
bestuur zijn Alain Duchatelêt, Paul Ponsaers, Eddie Henderickx, Sofie De Kimpe, Alain Collier, 
Frank Hutsebaut, Miet Vanderhallen, Dominique Van Ryckeghem, Marc Crispels, Elke Devroe, 
Marc Bockstaele, Dirk Allaert, Patrick Van Parys en Marleen Easton.
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De toekomst van het politieonderzoek

Kees van der Vijver1

1. Inleiding

In dit artikel wil ik een bijdrage leveren aan het proces van het vaststellen van de 
behoefte aan toekomstig politieonderzoek en de ontwikkeling van de politieweten-
schap. Het gaat daarbij zowel om de inhoud als om de wijze van totstandkoming. Dat 
is niet gemakkelijk. Onder meer omdat er in de loop van de historie veel verschillen-
de definities en omschrijvingen zijn gegeven van de begrippen politieonderzoek en 
politiewetenschap, waardoor onduidelijk is wat er precies onder wordt verstaan. De 
oudst bekende vorm is de Duitse Polizeiwissenschaft uit de 17e en 18e eeuw. Het begrip 
politie omvatte toen veel meer dan thans: het ging om bestuur in brede zin. Politie-
wetenschap was een Science of Government, die zich bezig hield met kennis over en de 
beheersing van risico’s, met gezondheidszorg en met de brede thematiek van regule-
ring. Het ging niet om empirisch onderzoek, maar om normatieve beschrijvingen over 
hoe (de sterke arm van) het bestuur georganiseerd moest zijn en hoe het zou moeten 
functioneren. Tot op zekere hoogte hield de Polizeiwissenschaft zich ook bezig met wat 
van burgers werd verwacht. Geheel anders is de oorsprong van de Franse police scien-
tifique (in het Nederlands vertaald als wetenschappelijke speurkunst), die zich richtte 
op bijvoorbeeld zaken als dactyloscopie en Bertillonage (lichaamsmetingen). Dezelfde 
term (police science) komt men in de Verenigde Staten tegen vanaf het begin van de 20e 
eeuw. Daar ging het enerzijds ook om opsporingstechnologie, maar ook om meer fun-
damentele discussies over de vraag hoe de politie zou moeten zijn georganiseerd.

Pas na de Tweede Wereldoorlog ontwikkelt zich langzamerhand de politieweten-
schap zoals wij die thans kennen: het empirische sociaalwetenschappelijke onderzoek 
betreffende de politie. Als vertrekpunt wordt veelal de beroemd geworden studie van 
Westley uit 1951 genoemd naar het geweldgebruik door de politie. Het feit dat deze 
studie pas in 1970 in boekvorm werd uitgegeven maakt duidelijk dat in die jaren nog 
niet erg veel belang werd gehecht aan empirisch onderzoek. Dit type onderzoek komt 
in het begin eigenlijk vooral in de Verenigde Staten van de grond. Er zijn twee concrete 
aanleidingen: in de eerste plaats de kritiek op de politie in de jaren zestig: te hard, te 
gewelddadig, te ruw en vaak onrechtmatig, en in de tweede plaats de enorme groei in 
de criminaliteit in diezelfde periode. Men verwacht van wetenschappelijke aandacht 
een kwalitatief betere en een effectievere politie. Het onderzoek richt zich in de eerste 
plaats op de politie zelf, zoals het feitelijke functioneren van politiemensen op straat 
in de interacties met het publiek, speciaal gericht op het gebruik van geweld en de po-
lice brutality, de effectiviteit van de politie en de organisatie van de politie. Daarnaast 
komen ook onderwerpen aan de orde die voor de maatschappelijke rol en het functio-
neren van de politie van belang zijn, zoals de oordelen van burgers over de politie en 
over maatschappelijke problemen waar de politie wordt geacht iets aan te doen. Het 

1 Emeritus hoogleraar UT
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is deze empirische vorm van de politiewetenschap die in mijn betoog verder centraal 
zal staan.

Nadenken over de vraag waarop onderzoek zich moet concentreren is belangrijk. Ver-
keerde keuzen hebben grote consequenties. Onderzoek kost niet alleen veel geld en 
tijd, waardoor foute keuzen niet snel zijn hersteld, maar belangrijker is dat het risico 
op verkeerde of irrelevante conclusies erdoor wordt vergroot. Kennis wordt verza-
meld om bij te dragen aan kennisvergroting, aan de oplosbaarheid van problemen, 
aan het bevorderen van kwaliteit, aan het voorkomen van onjuiste beslissingen, aan 
reflectie op het functioneren, aan vernieuwende inzichten. Dat vergt grondig naden-
ken over wat er moet worden onderzocht. In feite is dit een van de moeilijkste vraag-
stukken van wetenschappelijk onderzoek: het selecteren van de juiste onderwerpen, 
het goed definiëren van de probleemstelling en het vertalen daarvan in onderzoek-
bare, maar vooral ook relevante onderzoeksvragen. Pas dan is groei en verdieping 
mogelijk.

2. De eerste fase in het politieonderzoek

Nadenken over het verzamelen van kennis in de toekomst begint met het hebben van 
kennis van het verleden. Ik zal hier in hoofdlijnen een overzicht bieden van de resulta-
ten van die eerste fase. Het onderzoek bestond in eerste instantie vooral uit onderzoek 
van de politie en veel minder onderzoek voor de politie. Het waren vooral de (sociale) 
wetenschappers die ermee begonnen. Er werd gebruik gemaakt van theoretische con-
cepten en wetenschappelijke methoden die toentertijd in de mode waren, zoals de 
labelling-theorie en het symbolisch interactionisme. Die eerste studies hebben tot veel 
nieuwe inzichten geleid. Laat ik een paar belangrijke noemen:2

• In de eerste plaats de ontdekking van de discretionaire macht van de politieman 
aan de voet van de organisatie en het daarmee samenhangende verschil tussen 
street cops en management cops. De wereld van de chefs heeft betrekkelijk weinig 
van doen met de wereld van de uitvoerders, die voor een belangrijk deel hun eigen 
uitvoeringspraktijk definiëren. Het beeld van de politie als een strikt hiërarchische 
organisatie die top-down wordt gestuurd vormt een slechts zeer bescheiden deel 
van de werkelijkheid. (Reuss-Ianni en Ianni, 1983);

• In de tweede plaats het feit dat politiewerk veel minder wordt gestuurd door juridi-
sche criteria dan door maatschappelijke/situationele criteria en door eigen normen 
en waarden van politieagenten (Skolnick, 1966);

• In de derde plaats het feit dat de politie betrekkelijk weinig tijd besteed aan het be-
strijden van criminaliteit, in afwijking van de ideeën die daarover bestaan bij zowel 
de bevolking als de politie. Het ‘echte’ politiewerk werd toentertijd vooral gezien 
als van hulpverlenende en probleemoplossende aard (Punch en Naylor, 1973);

• In de vierde plaats werd inzicht verkregen in de beroepscultuur van de politie met 
kenmerken als cynisme, geheimhouding, onderlinge verbondenheid en afstand tot 
de burger (Manning, 1979; Punch, 1978);

2 Ik laat hier buiten beschouwing dat er belangrijke studies zijn verschenen die niet in dit overzicht 
passen, zoals in het Nederlandse taakgebied de belangrijke proefschriften van onderzoekers als 
Van Reenen (1979), Fijnaut (1979) en Naeyé (1989).
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• Tenslotte was veel aandacht voor de contacten tussen de politie en de burger. Bij-
voorbeeld om inzicht te krijgen in de totstandkoming van geweld, maar ook om de 
vraag te beantwoorden hoe de selectiviteit in het optreden van de politie vorm en 
inhoud krijgt en om meer grip te krijgen op het problematische karakter van de po-
litietaak (Reiss, 1971; Cachet, 1978).

Deze zaken zijn inmiddels allemaal breed bekend, maar wij vergeten wel eens hoe 
groot de invloed van die ontdekkingen is geweest. Tot dan toe was het idee dat de 
politie een louter technische, instrumentele uitvoerder van de wet zou zijn. Dat idee 
werd vervangen door het idee dat de politie ook prioriteiten en doelen kan stellen, dat 
het bestuurlijk opererend orgaan is, en dat je naar de uitvoerders aan de basis van de 
organisatie kunt kijken als streetwise professionals of als streetcorner politicians. En dat 
leidde er weer toe dat er ook anders gekeken werd naar de organisatie van de politie. 
Waarom moest de politie nog langer worden georganiseerd als een bureaucratische 
hiërarchie, waarom kon dat niet als een conglomeraat van wijkteams waarin de uit-
voerders in een directe reactie op de wensen van de omgeving hun taak inhoud kon-
den geven? En als je een agent kunt zien als een echte praktijkprofessional, betekent 
dat dan niet dat je die je, als een echte professional, vooral moet ondersteunen in zijn 
professionaliteit en niet moet sturen als een simpele uitvoerder. Het leidde bijvoorbeeld 
in Nederland in de jaren negentig tot de opmerking van verschillende korpschefs dat 
de hiërarchische piramide eigenlijk op zijn kop moet staan, de uitvoerder staan aan 
de top en de rest moet hen ondersteunen. Natuurlijk is dat in de praktijk niet echt tot 
ontwikkeling gekomen, maar dat de discussies over politie en politiewerk fundamen-
teel veranderden leidt geen twijfel. Als ik in Nederland denk aan de ontwikkeling van 
het teampolicing-concept in steden als Haarlem en Amsterdam in de jaren tachtig, dan 
kon die alleen van de grond komen dank zij de kennis over de politie zoals die de ja-
ren daarvoor was gegroeid.

De herkenning dat de politie een bestuurlijk opererende organisatie is heeft trouwens 
ook nog in een ander opzicht een rol gespeeld. Met name de afgelopen tien, vijftien 
jaar. Want deze herkenning heeft ertoe geleid dat er allerlei nieuwe sturingsontwik-
kelingen in gang werden gezet door de centrale overheden. Niet meer het gratuite 
formuleren van steeds nieuwe prioriteiten zonder ooit aandacht te schenken aan pos-
terioriteiten, maar het hard formuleren van prestaties die moeten worden geleverd. In 
het Verenigd Koninkrijk en ook in de lage landen heeft die ontwikkeling bepaald haar 
sporen nagelaten, bijvoorbeeld in de vorm van de prestatieconvenanten.

Maar er was, naast het onderzoek van de politie, ook in die beginjaren al nadrukkelijk 
onderzoek voor de politie. Het ging om onderzoek dat erop was gericht de effectiviteit 
en de kwaliteit van de politie te verbeteren. Ook hiervan een paar voorbeelden:

• De ontwikkeling van aan de operational research ontleende rekenmodellen om de 
surveillance te optimaliseren. Dat wil zeggen door een betere inzet van auto’s be-
reiken dat de reactietijden worden bekort waardoor de pakkans van verdachten 
wordt verhoogd en er sneller hulp kan worden verleend. Bovendien, zo verwachtte 
men destijds, zou de bevolking tevredener zijn met een snel reagerende politie. Jan 
Chaiken, Dick Larson, en in Nederland Jaap Karel ontwikkelden dergelijke model-
len. Slechts weinigen zullen die modellen nog kennen, het effect ervan is beperkt 
geweest. De surveillanceplanning bleek maar beperkt te verbeteren en datzelfde 
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gold voor de reactietijd. Bovendien klopten de veronderstellingen niet: de pakkans 
werd niet aantoonbaar gunstiger en de bevolking niet tevredener door een betere 
planning en een snellere reactie. Belangrijker factoren voor de tevredenheid wa-
ren de verwachtingen met betrekking tot de reactietijd die werden gewekt door de 
meldkamer en de kwaliteit van de contacten met de politiemensen die ter plaatse 
kwamen. (Pate et al., 1976);

• Het uitvoeren van vergelijke studies en van experimenten om de effectiviteit van 
de politie bij het beheersen van criminaliteit te verbeteren. Die experimenten heb-
ben eigenlijk vooral tot de conclusie geleid dat de effectiviteit van de politie in ter-
men van het feitelijk terugdringen van de misdaad beperkt is. (exemplarisch is het 
beroemde Kansas City Preventive Patrol Experiment van George Kelling et al. in 
1974).

Dit onderzoek was wel voor de politie, maar in die tijd nog zelden mèt de politie. De 
resultaten hebben een tijd lang geleid tot een sceptische houding ten opzichte van 
de politie, zeker doordat toen veel effectiviteitsonderzoek zonder praktisch hanteer-
bare resultaten bleef. Nothing Works, dat was aan het einde van de jaren zeventig het 
unheimische gevoel bij veel onderzoekers. Dat heeft ertoe geleid dat in de jaren tach-
tig de belangstelling voor politieonderzoek gedurende een fors aantal jaren sterk is 
afgenomen. Maar wat vooral opvallend is, dat is dat het beleidsgerichte, praktische 
onderzoek voor de politie uiteindelijk veel minder impact heeft gehad dan het meer 
fundamentele, theoretische onderzoek van de politie. En dat is op zijn zachtst gezegd 
een opvallende constatering. In ieder geval maakt het duidelijk dat het traditionele 
onderscheid tussen onderzoek voor en van de politie heel wat minder relevant is dan 
velen ook heden ten dage nog denken.

Achteraf past overigens nog wel een kritische opmerking in de richting van de des-
tijds wat gedesillusioneerde wetenschappers. Het feit dat effecten niet gemakkelijk 
aantoonbaar waren, zegt ook iets over de manier waarop de onderzoekers het begrip 
‘effectiviteit’ definieerden. Als je de wetenschappers destijds moest geloven leek erop 
dat de samenleving ‘net zo goed zonder politie zou kunnen’. Onzin natuurlijk. Maar 
hun scepsis heeft wel geleid tot verder nadenken over de vraag wat de betekenis van 
de politie dan eigenlijk is. Dat was bijvoorbeeld een aanzet tot de ontdekking van de 
symbolische betekenis van de politie. De effectiviteit van de politie moet niet alleen 
worden beoordeeld aan de hand van het niveau van de misdaad, maar ook van de 
mate waarin de gewone burger de overtuiging heeft te leven in een rechtvaardige we-
reld, waarin hij zich terecht aan de regels houdt. Deze vorm van generale preventie 
kan niet genoeg worden benadrukt. En het leidde er toe dat men zich beter ging reali-
seren dat de rol van de politie, ook in concrete gevallen breder moest worden geïnter-
preteerd. Een voorbeeld ter verduidelijking. Het is opgevallen dat als er één bepaalde 
groep wordt opgerold die actief was in, bijvoorbeeld, drugshandel, die plaats snel 
weer werd opgevuld. Heeft het dan zin om dat te doen? Wel degelijk, want als de po-
litie het niet doet ontstaat bij dergelijke groepen al snel het beeld dat zij zich alles kun-
nen permitteren. Zij groeien door, hun criminele activiteiten bouwen zich uit, zij gaan 
zich dominanter gedragen ten opzichte van de buitenwereld, de invlechting in de 
bovenwereld gaat openlijker en gemakkelijker. De georganiseerde misdaad kan zich 
op die manier gemakkelijker ‘settelen’. Een stevige aanpak helpt voorkomen dat mis-
daadbendes al te veel bravoure ontwikkelen. Bepaald een resultaat dat van belang is!
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Er wordt vaak geklaagd over het gebrek aan meer fundamenteel, theoretisch weten-
schappelijk onderzoek. Dat gold voor die beginperiode in ieder geval niet. Ik hoef 
maar te wijzen op namen als Reiss, Bittner, Skolnick, Goldstein en James Q. Wilson 
om duidelijk te maken dat er vanuit zeer verschillende gezichtspunten aandacht is ge-
weest voor wezenlijke theoretische vragen betreffende de politie. Soms door het cate-
goriseren van verschillende manieren waarop de politie optreedt soms door te zoeken 
naar de kern. James Q. Wilson (1968) onderscheidde op grond van zijn observatieon-
derzoek voor het eerst verschillende typen van politieoptreden. Bittner (1972) heeft 
naar de kern van het politiewerk gezocht (en vond dat in de potentie tot het gebruik 
van geweld, me name in situaties waarin sprake was van een onmiddellijke dreiging), 
Skolnick (1966) keek vooral naar discrepantie tussen de juridische en organisatorische 
uitgangspunten van de politie in relatie tot het feitelijke functioneren, en Goldstein ten 
slotte was een bestuurskundige avant-la-lettre met zijn rationele beleidsmodel inzake 
probleemgericht politiewerk. Exemplarisch is de strijd tussen twee normatieve mo-
dellen van politiezorg in de Verenigde Staten vanaf het begin van de 20e eeuw. Deze 
discussie is uitgebreid beschreven in het boek van Kelling en Coles (1996). Aan de ene 
kant staat het community oriented model van Vollmer, de legendarische politiechef in 
Berkeley van 1909 tot 1932. Hij koos voor een decentrale, gedeconcentreerde, klein-
schalige, brede en wijkgerichte aanpak met hoogopgeleide en goed in de samenleving 
geïntegreerde politiemensen. Daartegen staat het reform model van O.W. Wilson die 
juist uitgaat van een op hiërarchische leest geschoeide gecentraliseerde organisatie die 
een nauwe taak heeft (criminaliteitsbestrijding en noodhulp), kan volstaan met (rela-
tief) laag opgeleide medewerkers en juist niet is geïntegreerd in de samenleving – dat 
leidt immers alleen maar tot corruptie. Veel elementen van deze discussie komen wij 
heden ten dage nog steeds tegen. Niet alleen als een nog steeds durende strijd in vi-
sies, paradigma’s, ideologieën of gewenste beleidsrichtingen, maar ook als de aanlei-
ding om steeds nieuw onderzoek te definiëren en uit te voeren.

3. De tweede golf onderzoek

Aan het einde van de jaren tachtig en in de jaren negentig groeide een nieuw elan in 
het politieonderzoek. Vooral in landen waar traditioneel al veel politieonderzoek had 
plaatsgevonden (zeg maar de Angelsaksische landen, de Noordse landen, Nederland 
en België), maar in toenemende mate ook Frankrijk, Duitsland en (zij het bescheide-
ner) Spanje en Italië. Ten opzichte van de vorige periode is er sprake van aanzienlijke 
verschillen.

• Wat vooral opvalt is de toegenomen omvang. Meer onderzoekers, meer belang-
stelling van universiteiten (denk aan de oprichting van verschillende leerstoelen, 
universitaire onderzoeksinstituten en afstudeerrichtingen in Politiestudies) en later 
ook hogere beroepsopleidingen. Los daarvan zijn ook steeds meer adviesbureaus 
zich gaan begeven op het terrein van de politie en breiden die hun activiteiten uit 
tot (wetenschappelijk) onderzoek;

• Het onderzoek is praktischer en beleidsmatiger geworden. Onderzoek wordt voor-
al geconcentreerd rond allerlei problemen waarmee de politie wordt geconfron-
teerd of het heeft betrekking op het functioneren van de politie zelf. De nadruk ligt 
nu op onderzoek voor de politie. Dat lijkt in tegenspraak met de gegroeide belang-
stelling van universiteiten, maar ook die zijn in toenemende mate afhankelijk van 
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derdegeldstroomonderzoek. De politie doet ook zelf meer onderzoek om haar taak 
beter te kunnen uitvoeren. Belangrijke voorbeelden daarvan zijn de zogenaamde 
criminaliteitbeeld onderzoeken en veiligheidsanalyses van wijken. De resultaten 
van dergelijke studies vormen in toenemende mate de basis voor het te ontwikke-
len beleid;

• Het onderzoek draagt vooral een projectmatig karakter: relatief korte onderzoeken 
waardoor zowel de scope als de diepgang vaak nogal beperkt zijn. Nieuwe finan-
cieringsbronnen (zoals Politie en Wetenschap in Nederland) richten zich ook vooral 
op praktische en kortlopende studies;

• Zelfs veel van het vanuit zuiver wetenschappelijke bronnen gefinancierde onder-
zoek wordt pragmatischer. Er is, bijvoorbeeld in Nederland, sprake van dat de cen-
trale financieringsbron voor zuiver wetenschappelijk onderzoek (NWO) steeds 
vaker investeert in projectfinanciering en ook vaker eisen stelt aan de praktische 
bruikbaarheid van de door haar te financieren studies – de valorisatie van onder-
zoek wordt in toenemende mate van belang gevonden, ook in het zuiver weten-
schappelijk onderzoek;

• Uit het bovenstaande is duidelijk dat het beschikbare geld met steeds meer en steeds 
diversere onderzoekgroepen moet worden gedeeld. Dat betekent enerzijds een be-
langrijke verbreding en meer kansen op innovatieve trajecten, anderzijds leidt het 
tot weinig geconcentreerde kennisgroei;

• De inhoud verandert. Het gaat niet alleen meer over politie en criminaliteit (wat 
centraal stond in de eerste golf), maar over het veel bredere begrip onveiligheid in 
zowel objectieve als subjectieve zin, en over het brede legioen van toezichthouders 
en controleurs ook naast de politie. De scope van politiestudies is daarmee veel 
breder geworden. Bovendien is het politiewerk de afgelopen jaren heel fors ver-
anderd. Internationalisering, georganiseerde misdaad, internetcriminaliteit, finan-
ciële stromen over de gehele wereld die niet deugen, de multiculturalisering, de 
steeds hardere roep dat het afgelopen moet zijn met de toegeeflijkheid ten opzichte 
van criminaliteit en criminelen, de politisering van het politiebedrijf, de groei van 
de bestuurlijke inbedding, de hogere eisen die worden gesteld. Dat is nogal wat!

• De contacten tussen politie en universiteiten zijn in veel landen verstevigd en de 
hogere politieopleidingsinstituten gaan zich in toenemende mate ook zelf met on-
derzoek bezig houden. Denk aan de ombouw van de Polizei Führungsakademie 
(op het niveau van hoger beroepsonderwijs) tot de Deutsche Hochschule der Poli-
zei (op universitair niveau), de uitbouw van Bramshill en de verwetenschappelij-
king van de politieacademie in Nederland. In België zijn op dit moment vergelijk-
bare ontwikkelingen in voorbereiding;

• De hier geschetste ontwikkelingen vinden eigenlijk alle plaats in wat kan worden 
benoemd als het traditionele empirische sociaal-wetenschappelijke politieonder-
zoek. Maar ook andere vormen van wetenschap zijn opnieuw in de belangstelling 
komen te staan. Bijvoorbeeld waar het gaat om wat in het begin van deze bijdrage 
is omschreven als de oorspronkelijke richtingen van police science en in de toene-
mende behoefte aan toegepast natuurwetenschappelijk onderzoek op het terrein 
van de politie.

Er is waarlijk sprake van een revival. Maar ook van een verdieping. Natuurlijk, veel 
van de thema’s waaraan thans aandacht wordt besteed hebben al eerder in de belang-
stelling gestaan. Dat betekent enerzijds dat er sprake is van veel herkenning. Soms ook 
van genante constateringen – sommige onderzoekers beginnen wel erg gemakkelijk 
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aan hun onderzoek zonder eerst te zijn nagegaan of er niet al eens eerder aandacht aan 
een onderwerp was besteed, dat komt het lerend vermogen van de wetenschap niet 
ten goede. Maar vaak leiden de nieuwe studies wel degelijk tot een aanscherping van 
de vraagstelling, tot nieuwe discussies en daarmee tot verdieping en betere inzichten. 
Een mooi voorbeeld van dit laatste vind ik het proefschrift van Sofie de Kimpe ‘Het 
woord is aan de korpschef’ uit 2006. Er is al erg veel verschenen over leiderschap, zij 
is erin geslaagd veel daarvan te gebruiken om tot een scherpere vraagstelling en tot 
nieuwe kennis te komen.

Natuurlijk worden er ook nog belangrijke theoretische werken geschreven. Bayley 
blijft in Police for the future (1994) dicht bij de politie, maar hij voegt weinig nieuwe 
theoretische gezichtspunten toe. Garland gaat in zijn prachtige werk ‘The culture of 
control’ (2001) in op de algemene maatschappelijke houding ten opzichte van onvei-
ligheid en de betekenis daarvan. Tot de meer vernieuwende auteurs behoren zonder 
twijfel Ericson en Haggerty die met hun benadering van politiewerk als het makelen 
van informatie in hun bekende boek Policing the Risk Society uit 1997. De relatie tus-
sen hun theoretische beschouwingen en de empirie hebben er echter toe geleid dat de 
invloed van het boek beperkt is gebleven. Al met al moet worden erkend dat de theo-
retische verdieping gering van omvang is en, zeker waar het om de politie gaat weinig 
diepgang heeft en weinig invloed heeft gehad op de ontwikkelingen van de politie. 
En dat is anders dan in de jaren tachtig, toen veel innovatie van de politie een direct 
gevolg waren van ontwikkelingen in het (wetenschappelijke) denken.

4. Knelpunten in het onderzoek

We kunnen constateren dat er in het politieonderzoek sprake is van een aantal knel-
punten. Voor een deel gaat het om nieuwe knelpunten, voor een deel zijn zij een voort-
zetting van de knelpunten die ook reeds tijdens de eerste golf politieonderzoek be-
stond.

In de eerste plaats betreft het de beschikbaarheid van de resultaten. Van alle onder-
zoek wordt een slechts beperkt deel gepubliceerd in tijdschriften die breed worden 
verspreid. Heel veel onderzoek zit in het grijze circuit en raakt niet bekend. Scrip-
ties, beleidsonderzoek, onderzoekrapporten die alleen in de landstaal verschijnen, het 
vermindert de bruikbaarheid uiteraard sterk. Dit is temeer een probleem nu, door de 
groei van de hoeveelheid onderzoek, de stroom aan nieuwe resultaten zelfs voor een 
goedwillende onderzoek bijna niet zijn bij te houden.

Maar het gaat er niet alleen om wat wij uit het verleden weten, het gaat er ook om wat 
er met die kennis is gedaan. Vele decennia onderzoeksresultaten. We weten al veel. 
Veel daarvan heeft, direct of indirect, invloed uitgeoefend op het functioneren en de 
organisatie van de politie. Maar er is ook veel niet gebruikt. Soms omdat het niet te 
gebruiken is, soms ook omdat de politie er maar moeizaam in slaagt om de verwor-
ven kennis om te zetten in ander optreden. Opvallend is dat veel problemen die we 
al heel lang kennen, toch in de praktijk blijven voortduren. Neem nu burgers die aan-
gifte komen doen van een strafbaar feit bij de politie. Wij weten al heel lang dat zij 
ontevreden zijn en ook waarom. Toch lukt het maar niet om dat om te buiten. Meer in 
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het algemeen geldt dat veel van de resultaten maar mondjesmaat doorwerken in het 
beleid van de politie.

Ook vanuit het onderzoek zelf valt er nog een hoop te zeggen over de ontwikkelin-
gen van de laatste decennia. Veel van het onderzoek dat de afgelopen jaren is uitge-
voerd is interessant. Ook al begeeft het zich op paden die eerder zijn betreden, de 
nieuwe resultaten leiden tot nieuwe inzichten, zij laten zien hoe de politie reageert 
op nieuw ontstane situaties, antwoorden vindt op nieuwe vragen. Kortom, het feit 
dat een thema eerder voorwerp van onderzoek is geweest zegt niets over het belang 
nieuw onderzoek te doen. Ook is het interessant te constateren dat het gebruik van 
andere onderzoekmethoden kan leiden tot geheel andere uitkomsten dan tot dusver-
re gebruikelijk is. Door de verbreding van het onderzoek ziet men dat er tegenstrij-
dige resultaten ontstaan. De projectmatige effectmetingstudies uit de vorige eeuw zijn 
inmiddels aangevuld met onderzoek volgens geheel andere methoden, bijvoorbeeld 
kwantitatieve macro-analyses. Die geven plotseling wel allemaal mooie effecten aan 
van het beleid, in tegenstelling tot de meer traditionele projectevaluaties. Dergelijke 
verschillen zijn nog onvoldoende voorwerp van nadere analyse geweest.

5. Uitgangspunten voor de toekomst

Voor de toekomst is het vooral belangrijk voort te bouwen op de bestaande kennis en 
rekening te houden met de knelpunten die hiervoor kort zijn gememoreerd. Onderzoe-
kers zijn gewoonlijk zeer geïnteresseerd in historische kennis. Het is dan ook niet zo 
vreemd dat aan de inventarisatie van de bestaande kennis al vele malen aandacht is be-
steed. De studies van Sherman mogen als voorbeeld dienen – bijvoorbeeld de onder zijn 
leiding uitgevoerde en in 1997 gepubliceerde studie Preventing crime. What Works, what 
doesn’t, what’s promising. We hebben gezien dat er over de afgelopen jaren verschillende 
malen studies zijn verschenen die overzichten bieden van hetgeen aan politiestudies is 
verricht. Recentelijk kan worden gewezen op publicaties van Braga en Weisburd (2006), 
Mastrofski (2006) en Reiner (2007). In Nederland heb ik er zelf meermalen aan mogen 
meewerken. De eerste keer in 1978, een themanummer van de Sociologische Gids onder 
de titel Sociologie en Politie. Daarna in 1998 in een themanummer van Justitiële Verken-
ningen en in 2001 een themanummer van het Tijdschrift voor de Politie betreffende ken-
nis over, voor en van de politie. Recentelijk is daaraan de prachtige studie van Ponsaers, 
Tange en de helaas onlangs overleden Van Outrive toegevoegd. Zij hebben het gewaagd 
een brede overzichtsstudie te laten verrichten van de Angelsaksische wereld en Europa. 
Dergelijke studies op meta-niveau worden vooral verricht om de gaten in het van het 
onderzoek op te sporen, zodat daarmee bij de verdere planning van onderzoek rekening 
kan worden gehouden. Enkele van hun belangrijke conclusies zijn:

• Het onderzoek is sterk ad hoc, weinig systematisch;
• Er is sprake van een ongelijke aandacht vanuit disciplines: bestuurskunde, socio-

logie, criminologie en rechten zijn dominant. Psychologisch, historisch en econo-
misch onderzoek komen veel minder voor;

• Het onderzoek is vooral praktisch georiënteerd, er is weinig sprake van theorievor-
ming;

• De uitvoering van het onderzoek is vooral gekoppeld aan of wordt betaald door 
politie/justitie/bestuur waardoor het onderzoek te afhankelijk wordt.
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Wat opvalt is dat deze conclusies betrekking hebben op allerlei aspecten, maar niet op 
de inhoud. Zelfs in één en dezelfde bundel die door zeer ervaren onderzoekers is ge-
redigeerd lukt het dus niet echt om inhoudelijk stappen verder te zetten. Iedereen die 
aan het boek heeft bijgedragen gebruikt een andere indeling, waardoor een echte in-
ternationale vergelijking onmogelijk is. Iedereen begint met het excuus dat het teveel 
omvattend is, zodat men keuzes heeft moeten maken. Let wel, dit is geen kritiek maar 
een constatering. Ik denk dat het onmogelijk is om in algemene termen vergelijkende 
studies te doen die verder helpen bij inhoudelijke discussies. Daarvoor is politieon-
derzoek teveel omvattend, te divers, te complex. Maar dat betekent dat er niet meer 
wordt gepresenteerd dan een globaal overzicht, en dat is per definitie ongeschikt om 
gaten te ontdekken. Zo’n overzicht biedt niet meer dan een globale indicatie. Daarmee 
is niet gezegd dat het onbelangrijk is, integendeel. Het is geweldig om het te lezen, het 
geeft indicaties waarmee mensen bezig zijn, nieuwe ideeën, maar het focust niet vol-
doende om van veel invloed te zijn voor de toekomst. Het is onmogelijk om een enigs-
zins substantieel beeld te krijgen van wat er allemaal aan kennis voorradig is.

6. De hoofdlijnen van een wetenschappelijke planning

Er is de laatste jaren een brede roep om een meer systematische, een meer integrale 
onderzoeksprogrammering. De vraag is in hoeverre dat mogelijk en wenselijk is.

Er zijn allerlei indelingen bedacht die het overzicht moeten verbeteren en een sys-
tematischer analyse mogelijk maken. Wie dat wil, zal in ieder geval op de volgende 
thema’s onderscheidingen moeten aanbrengen:

• Wat is precies het object van het onderzoek (de politiefunctie, organisatie, type 
werk, personeel, hulpmiddelen, het private toezicht, netwerkpartners, de taakom-
geving, het bestuur, en dat alles op micro, meso, of macroniveau);

• Welk (type) probleem wordt er bestudeerd? Gaat het bijvoorbeeld om de (nieuwe) 
criminaliteit, openbare orde, overlast, om de relatie publiek – politie, of om het in-
terne functioneren van de organisatie, om slechts enkele van de welhaast onuitput-
telijke mogelijkheden te noemen;

• Het doel van het onderzoek (is het gericht op het ontwikkelen van theorie, op het 
verzamelen van kennis om een probleem beter op te lossen, op het evalueren van 
een project of een reorganisatie, het verhogen van competenties);

• De wetenschappelijke discipline van waaruit het thema wordt bestudeerd (sociolo-
gie, psychologie, juridisch, technologisch, historisch, informatica);

• Het soort onderzoek dat wordt gehanteerd (descriptief, exploratief, theorievor-
mend, verklarend, evaluatief, vergelijkend, actiegericht);

• De wetenschappelijke benadering (functionalistisch, etnomethodologisch, kwanti-
tatief of kwalitatief).

Wie op zoveel punten wil ordenen, structureren en aansluitend theoretiseren en on-
derzoeken, moet zich de vraag stellen of het zin heeft en mogelijk is om te komen tot 
een overzichtelijk kader. Ik denk dat het niet goed mogelijk is om vanuit een systema-
tische analyse binnen de punten zoals die hiervoor zijn aangegeven, tot een bruikbaar 
overzicht te komen. Er zijn teveel elementen die een rol spelen – het bovenstaande 
is niet meer dan een globale indicatie die gemakkelijk kan worden uitgebreid. Het 
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gaat daarbij ook om complexe elementen die niet door iedereen op dezelfde manier 
worden gedefinieerd en geïnterpreteerd. Als men vergelijkende overzichtsstudies wil, 
dan lijkt mij dat uitsluitend haalbaar per onderwerp, per doel, per discipline, maar 
nooit allemaal tegelijk.

Het soort analyses zoals Ponsaers, Tange en Van Outrive die hebben verricht is bui-
tengewoon belangrijk, maar zij zijn naar mijn gevoel vooral op een interpretatieve 
manier bruikbaar. Men mag daarbij niet vergeten dat het op deze manier wellicht mo-
gelijk is gaten te ontdekken in de bestaande resultaten, maar dat ook het op het spoor 
komen van gaten nog weinig zegt over de toekomstige behoefte aan onderzoek. Ook 
oude thema’s blijven van belang: er verandert veel. Samenleving, technologie, wen-
sen en verwachtingen van de bevolking, de ontwikkelingen binnen de politie en haar 
verhouding tot gezagsdragers en beheerders, alles is constant in beweging. Bestaande 
kennis is geen rustig bezit. Het gaat vaak niet zozeer, althans niet alleen, om nieuwe 
empirische inzichten. Reflectie, structurering van vraagstukken, andere oplossingen 
vinden zijn eveneens van groot belang. Secundaire analyse op bestaand materiaal kan 
belangrijker zijn en meer nieuwe inzichten opleveren dan het zoeken naar vernieu-
wing en het vullen van gaten. Ik geloof dus vooral in de ondersteunende rol die derge-
lijke analyses kunnen spelen bij de verdere vormgeving van onderzoek. En ik geloof 
al helemaal niet in een integrale strategische planning van onderzoek als oplossing 
voor de problemen die samenhangen met de veelheid en de complexiteit van het be-
staande onderzoek. De toekomst van het politieonderzoek moet niet worden bepaald 
door simpele vaste procedures. Daarvoor is het te complex, te veelzijdig en worden 
er teveel verschillende dingen van verwacht. Maar het lijkt me wel verstandig om een 
zekere ordening aanbrengen om te voorkomen dat iedereen langs elkaar heen werkt 
en bepaalde zaken geen enkele aandacht krijgen. De belangrijkste vraag is hoe men 
dat zo goed mogelijk kan doen. We zullen een manier van ordening moeten vinden 
want, hoe men het ook wendt of keert, men kan de toekomst van het politieonderzoek 
niet overlaten aan de vrije markt, het toeval en allerlei planningsideeën van buiten-
staanders.

Ik denk dat er verschillende benaderingen behulpzaam kunnen zijn om de toekomst 
van het politieonderzoek nader vorm te geven. Die moeten in ieder geval voldoen aan 
een aantal eisen: ze moeten rekening houden met de complexiteit, de verschuivende 
belangstelling en belangen, de steeds veranderende signatuur van problemen. Maar 
ook de onderliggende basis die in hoofdlijnen gelijk blijft: de claims van de overheid, 
de eisen van de burger, de mogelijkheden en begrenzingen van de politie.

Wanneer men iets wil zeggen over de toekomst van dat politieonderzoek, dan kan 
men die vraag op verschillende manieren benaderen: inhoudelijk (waarop moet het 
politieonderzoek zich in de toekomst richten, welke vragen zijn interessant?), orga-
nisatorisch (hoe zou men politieonderzoek kunnen organiseren en financieren?) en 
planmatig of programmatisch. (hoe men grip kan krijgen op het toekomstige onder-
zoek. Moeten we toe naar meer planning of andere planning en zo ja hoe doet men 
dat?) Ik stel voor daarbij een drietal benaderingswijzen te hanteren:

• Een programmatische benadering;
• Een thematische benadering;
• Een procedurele benadering.



De toekomst van het politieonderzoek

Maklu 221

In de volgende paragraaf werk ik dit verder uit.

7. Een aanpak voor wetenschappelijke programmering

Een programmatische benadering

Bij de programmering van onderzoek kan men uitgaan van de problemen die men 
waarneemt óf vanuit de kennis waarover men beschikt. Daarnaast geldt voor elk van 
deze uitgangspunten dat men die kan benaderen vanuit een strategische (top-down)- 
óf vanuit een pragmatische (bottom-up)aanpak. Dat leidt tot een 2x2-tabel.

 Pragmatisch  Strategisch

Vanuit problemen I II
Vanuit kennis III IV

Cel I: Dit is veruit de meest gebruikelijke manier om onderzoek te plannen. Er doet 
zich een probleem voor en er is behoefte aan kennis om dat probleem beter op te los-
sen. Gewoonlijk gebeurt dit ad-hoc en bottom-up, waarbij elke goede onderzoeker 
de gewoonte heeft na te gaan wat eerder onderzoek op het betreffende onderwerp 
heeft opgeleverd, zodat er een meer gerichte probleemstelling kan worden geformu-
leerd. Maar het kan uiteraard ook op een iets hoger aggregatieniveau. Eventueel per 
onderwerp, waarbij kan worden nagegaan wat bijvoorbeeld uit andere wetenschaps-
gebieden al bekend is over de betreffende problemen. Voor alle helderheid: met een 
problemen wordt niet zozeer gedoeld op zware maatschappelijke of organisatorische 
problemen, het kan ook gaan om kleinere vraagstukken. Van belang is het gaat om 
een vraag waarover te weinig kennis bestaat om het goed te begrijpen of op te lossen. 
Het moet iets zijn dat de onderzoeker of de opdrachtgever triggert om kennis te gaan 
verzamelen.

Cel II: Problemen hoeven niet alleen ad-hoc en bottom-up te worden benaderd. Men 
kan ook naar problemen kijken op een meer structurele en top-down wijze, een meer 
strategische wijze en vanuit die benadering tot conglomeraten van vraagstukken ko-
men. Bijvoorbeeld de strategische veiligheidagenda, de beleidsplannen van de politie, 
bepaalde maatschappelijke of technologische ontwikkelingen. Zo kan ook de evalu-
atiestudie van de Belgische politie door de Federale Politieraad worden gebruikt om 
te komen tot de definiëring van groepen of categorieën onderzoekvragen. Door die 
te analyseren vanuit een onderzoeksoptiek kan een strategische onderzoeksagenda 
worden gedefinieerd. Dat blijkt in de praktijk niet mee te vallen. Iedereen die ervaring 
heeft in dit werk weet hoe moeilijk het is om een onderzoeksprogramma af te leiden 
uit beleidsvoornemens. Maar het blijft wel een heel belangrijke benadering. Men kan 
immers beter, want structureler, aansluiten op de vragen die in de praktijk leven en 
werken aan door onderzoek ondersteunde beleidsontwikkeling.

Cel III: Hier gaat het om een benadering vanuit bestaande kennis en niet vanuit pro-
blemen. Een weinig gebruikte, maar belangrijke benadering is na te gaan welke kennis 
beschikbaar is rond bepaalde concrete onderwerpen en waar er sprake is van leemten 
die door nader onderzoek kunnen worden ingevuld. Het gaat dus om een redenering 
vanuit bestaande kennis, maar dan bottom-up, waarna er op pragmatische gronden 
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een wetenschappelijke theorie bij wordt gezocht. Er blijft voortdurend sprake van al-
lerlei nieuwe en plotselinge kennisideeën. De gaten die men ontdekt, de tegenstrijdig-
heid aan uitkomsten. Eigenlijk leidt ieder onderzoek wel tot een aantal nieuwe vra-
gen. Men kan, bottom-up, steeds op nieuwe kennisvragen komen.

Cel IV: Ook deze benadering werkt vanuit de kennis, maar dan startend op een hoog 
abstractieniveau. Deze strategische benadering vanuit de kennis is vooral een top-
down benadering vanuit algemene wetenschappelijke theorieën. De benadering is ge-
baseerd op het ontwikkelen of het vertalen van theorieën die op het terrein van de 
politiestudies, of vanuit andere wetenschapsgebieden zijn vervaardigd en die worden 
toegepast in meer specifieke vraagstukken die theoretisch interessant zijn. Het is ei-
genlijk opvallend (en in die zin is de hiervoor beschreven kritiek dat er te weinig theo-
retisch onderzoek gebeurt terecht) dat deze benadering maar weinig wordt toegepast, 
zeker waar het gaat om de theorieën die specifiek voor de politie zijn ontwikkeld. Die 
zijn er maar weinig, terwijl toch juist hier belangrijke winst is te boeken. Maar zelfs 
vanuit het overpakken van theorieën uit aanpalende wetenschapsgebieden gebeurt 
weinig, terwijl er toch voorbeelden zijn van zeer geslaagde transformaties, bijvoor-
beeld de Theory of the Just World van Melvin Lerner als basis voor het denken over de 
maatschappelijke functie van de politie. Ik heb die benadering gebruikt in mijn pref-
schrift. (Van der Vijver, 1993) Of ook conflictsociologische theorieën over het omgaan 
met spanningen in multiculturele wijken.

Een thematische benadering

In aansluiting op het voorgaande kan het van belang zijn om een meer systematische 
analyse te maken van de onderwerpen waarvan kan worden verwacht dat die de ko-
mende jaren relevant zullen zijn voor de politie of, meer algemeen, de veiligheidszorg. 
Hieronder een aantal voorbeelden van dergelijke thema’s die maar mijn verwachting 
een rol zullen spelen:

1. De maatschappelijke ontwikkelingen die hun invloed (zullen) hebben op het po-
litiewerk. Men kan denken aan de spanningen in multiculturele wijken, de toene-
mende neiging van veel burgers in westerse landen om gezag niet te accepteren, 
het soms excessief toenemende geweld tegen overheidsfunctionarissen al dan niet 
onder invloed van drank en drugs;

2. Technologische ontwikkelingen die gevolgen hebben voor de taak van de politie. 
Natuurlijk heeft de politie zich op vele punten aangepast aan bijvoorbeeld nieu-
we ontwikkelingen op het terrein van internetcriminaliteit (internationale geld-
stromen, kinderpornografie, nieuwe vormen van fraude, activisme en terrorisme, 
identiteitsfraude), maar die ontwikkelingen stoppen bepaald niet. Daarnaast kan 
men denken aan technologische middelen die enerzijds behulpzaam kunnen zijn 
bij opsporing, maar anderzijds ook nieuwe mogelijkheden om criminaliteit te ple-
gen. Die twee aspecten hebben nu eenmaal de neiging hand in hand te gaan;

3. Ontwikkelingen van politie, bestuur en justitie. Organisatie, structuur, bestuurlijke 
inbedding, zeggenschap, sturing, schaalverandering (internationalisering) al deze 
punten hebben de neiging zich voortdurend en vaak vrij snel te ontwikkelen. Dat 
levert geregeld nieuwe vraag- en knelpunten op waarop liefst tijdig moet worden 
geanticipeerd om te kunnen inspelen op bijvoorbeeld anticipated consequences maar 
ook om de unanticipated consequences zo snel mogelijk in het vizier te krijgen;
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4. Een interessante categorie vraagstukken heeft betrekking op wat ik zou willen 
omschrijven als hardnekkige problemen. Dat zijn problemen die zich al heel lang 
voordoen, waar vaak al veel onderzoek naar is gedaan met steeds vergelijkbare 
uitkomsten maar die desondanks moeilijk te veranderen blijken te zijn. Zij heb-
ben kennelijk iets te maken met de wijze waarop de politie functioneert en wat 
moeilijk of niet te veranderen is. Maar omdat het gaat om belangrijke problemen 
is het de vraag of we ons daarbij moeten neerleggen. Zo is al heel lang sprake van 
bepaalde problemen in de contacten met de bevolking die buitengewoon persis-
tent zijn, bijvoorbeeld de ontevredenheid van aangevers met de manier waarop ze 
door de politie worden behandeld. Interessant is de vraag waarom het zo moeilijk 
is die knelpunten aan te pakken. Soortgelijke vragen doen zich voort rond thema’s 
als de implementatie en het vasthouden van innovatie binnen de politie en sturing. 
De kloof tussen de top en de basis hoeven we echt niet meer te onderzoeken. In-
teressanter zijn vragen of we die kloof niet gewoon moeten accepteren omdat die 
kennelijk op een bepaalde wijze functioneel is (hij komt niet voor niets overal in 
de wereld voor) en de vraag hoe we, uitgaande van die kloof, bepaalde sturings-
vraagstukken oplossen;

5. Kennis ter ondersteuning van de taakuitvoering. Dit is één van de meest duide-
lijke vormen van onderzoek voor de politie, en tevens één van de oudste taken 
van de politiewetenschap. (Bertillonage, vingerafdrukken, tegenwoordig DNA, 
ICT). Het belang van technologie is de afgelopen decennia niet alleen sterk toe-
genomen, haar rol verandert ook. Door de groei van de kennis op het terrein van 
bijvoorbeeld explosies en branden, beeldtechnologie, en vooral uiteraard geauto-
matiseerd dataverkeer kan de technologische kennis in het opsporingsonderzoek 
een belangrijker rol spelen. Denk daarnaast ook aan het onderzoek naar de rol van 
technologie bij gedragsbeïnvloeding en als wapen – het zoeken naar non-lethale 
wapens is al een oud thema;

6. Functie en functioneren. Dat onderzoek een rol heeft gespeeld bij de groei van de 
professionalisering van de politie is onontkenbaar. Zo is de ontwikkeling van de 
kleinschalige, gebiedsgebonden benadering, de community oriented policing, in de 
jaren zeventig zonder enige twijfel beïnvloed door het onderzoek en het weten-
schappelijke denken naar bijvoorbeeld de verwachtingen die de burger van de po-
litie heeft en de evaluatiestudies van experimenten met kleinschalige politiezorg. 
Maar ook wetenschappelijk onderzoek is, hoe waardevrij het ook zou willen zijn, 
een kind van plaats en tijd. Er is de laatste tijd bijvoorbeeld twijfel gerezen of die 
kleinschaligheid in alle gevallen wel het juiste antwoord is. Heeft al die publieks-
gerichtheid niet geleid tot een te softe politie? Moet de politie niet meer haar tan-
den laten zien en harder en doortastender optreden? In Nederland doet zich die 
discussie op dit moment voor. Overigens direct gevolgd door kritische vragen: 
Gaat een hardere benadering dan werken? Zien we, bijvoorbeeld in landen om 
ons heen waar harder wordt opgetreden, dat het beter gaat? Daaraan kan men met 
rede twijfelen! Kortom, een aantal basale vragen waarvoor de politie zich eigen-
lijk altijd al gesteld ziet blijven met enige regelmaat terugkeren. De verwachtin-
gen en de eisen die aan de politie worden gesteld zijn de achter ons liggende jaren 
ongetwijfeld toegenomen en qua inhoud veranderd. De vraag hoe de politie haar 
strategieën moet afstemmen op de maatschappelijke behoeften moet een punt van 
voortdurende wetenschappelijke zorg blijven.
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Een procedurele benadering

Er zijn verschillende manieren om de planning van wetenschappelijk onderzoek te 
organiseren. Hiervoor is al naar voren gekomen dat daarbij vooral een rol wordt ge-
speeld door universiteiten, departementen, politiekorpsen, politieopleidingen en or-
ganisaties die de financiering van wetenschappelijk onderzoek ten doel hebben. Ver-
uit het meeste onderzoek vindt plaats op projectbasis en is te plaatsen in het hiervoor 
beschreven cel I: pragmatisch en vanuit problemen. Alleen eigenlijk het universitaire 
promotieonderzoek wil hier nog wel eens de uitzondering op de regel zijn. Hoe be-
grijpelijk die pragmatische benadering ook is, op de lange termijn heeft zij een aan-
tal bezwaren. Er is daarnaast ook behoefte aan een onderzoekaanpak vanuit de drie 
andere cellen. Idealiter zou de financiering zich daarbij moeten aansluiten. De politie 
als collectief heeft er belang bij onderzoek te stimuleren in cel II. Dat zou gekoppeld 
moeten zijn aan de geplande beleidsontwikkelingen. En universiteiten (en zuiver we-
tenschappelijke fondsen) zouden de benadering vanuit de kennis moeten stimuleren. 
Natuurlijk is het, gelet op de beperkt beschikbare fondsen en de voortdurende bezui-
nigingen op onderzoek, een illusie te menen dat er op korte termijn vier zelfstandige 
onderzoeksstromen tot ontwikkelingen zouden kunnen komen. Toch is het belangrijk 
om in de toekomst wel te pogen te werken vanuit de vier benaderingen die ik hier-
voor heb geschetst. Vier stromen mogen dan niet mogelijk zijn, er kunnen ook diver-
se tussenoplossingen worden gehanteerd. Zo zal het al veel schelen als er, naast het 
vooral projectgerichte onderzoek, ook trajectgericht onderzoek plaatsvindt. Daarmee 
bedoel ik dat er diverse samenhangende onderzoeken worden verricht rond dezelfde 
thema’s en vanuit dezelfde benaderingen. Dat leidt tot een bundeling van kennis die 
meer zal opleveren dan het hap-snap uitvoeren van projecten waarbij maar al te vaak 
geen rekening wordt gehouden met de resultaten van eerdere projecten.

8. Ten slotte

De geschiedenis van het politieonderzoek leert dat het zonder enige twijfel van grote 
invloed is geweest op de ontwikkelingen van de politie. Natuurlijk, niet zoveel als 
onderzoekers graag hadden gezien of als mogelijk was geweest. Maar hoe dan ook, 
de politie is een organisatie die zich gewoonlijk openstelt voor onderzoekers en die 
getoond heeft te willen leren van de resultaten. Die leerervaringen zijn in een aantal 
gevallen duidelijk aantoonbaar, zoals ik hiervoor heb laten zien. Natuurlijk is dat lang 
niet overal het geval. In veel opzichten is het moeilijk de organisatie te veranderen 
en, bijvoorbeeld, meer professionele werkwijzen ingang te doen vinden. Politiewerk 
blijkt in de praktijk van alledag ook op een, qua kennis heel minimalistische manier te 
kunnen worden gedaan, zoals bij zoveel vergelijkbare streetcorner politicians het geval 
is. Er blijft dus werk aan de winkel.

Onderzoek blijft belangrijk. Ook in de toekomst zal er spanning blijven tussen on-
derzoek en praktijk. Die spanningen zijn onontkoombaar, maar ze kunnen door een 
zorgvuldige planning wel worden beperkt. Dat zal de effectiviteit van beide kunnen 
verbeteren.
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Integratie van de politie in wijken, professionele 
netwerken en lokaal bestuur in Nederland

Ries Straver1, Ronald Ulrich2, Ivo van Duijneveldt3 & Lodewijk Gunther Moor4

De probleemgerichte aanpak en het gebiedsgebonden werken worden algemeen be-
schouwd als het tafelzilver van het Nederlandse politiebestel. Daarbij past verankering 
in wijken, in professionele netwerken en in het openbaar bestuur: de maatschappelijke 
integratie van de politie. Een reeks van onderling samenhangende ontwikkelingen rond 
de Nederlandse politie vormt de aanleiding de actuele maatschappelijke integratie van 
de politie te onderzoeken.5 In dit artikel komen resultaten van dit onderzoek aan de 
orde. Maar eerst werpen we een licht op ontwikkelingen die de vraag naar de huidige 
maatschappelijke integratie van de Nederlandse politie relevant maken.

1.  Ontwikkelingen rond de politie

Over welke ontwikkelingen hebben we het? In het onderstaande komen deze ontwik-
kelingen in het kort aan de orde.

Politisering van onveiligheid

Sinds het verschijnen van het interimrapport van de Commissie Kleine Criminaliteit (de 
zogenaamde Commissie Roethof) in 1984 is veiligheidszorg in toenemende mate in poli-
tiek vaarwater gekomen. De Commissie Kleine Criminaliteit pleit voor een bestuurlijke 
aanpak van veel voorkomende (‘kleine’) criminaliteit. Tot die tijd was de beleidsmatige 
belangstelling voor politie, justitie of veiligheidsvraagstukken beperkt. Bestuurlijk wer-
den belangrijke beslissingen aan het ‘deskundige’ oordeel van professionals overgela-
ten. Sinds het werk van de Commissie Roethof is de politieke aandacht voor de aanpak 
van onveiligheid, en daarmee voor het functioneren van de politie, stormachtig toege-
nomen. De politieke druk om onveiligheid te bestrijden komt ook tot uiting in Politiewet 
1993 op grond waarvan reorganisatie van de politie plaatsvindt. Dertig jaar lang was een 
reeks van reorganisatieplannen van de politie in de prullenmand verdwenen. Maar zie, 
ineens komt een reorganisatie van de politie tot stand. Met de introductie van het begrip 
integrale veiligheid behoort veiligheidszorg niet langer tot het traditionele domein van 
politie, justitie of strafrecht. Veiligheidszorg is geen exclusieve taak van de overheid, 
ook burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties dragen verantwoordelijkheid. 
Deze gedeelde verantwoordelijkheid betekent geenszins dat de politieke druk op de po-
litie vermindert. De eisen die de politieke arena aan de politie stelt, blijven onveranderd 

1 Lectoraat Gemeenschappelijke Veiligheidskunde, Politieacademie, Apeldoorn.
2 Andersson Elffers Felix (AEF), Utrecht.
3 Andersson Elffers Felix (AEF), Utrecht.
4 Stichting Maatschappij, Veiligheid en Politie (SMVP), Dordrecht. 
5 Dit artikel is gebaseerd op dit onderzoek: Ries Straver, Ronald Ulrich & Ivo van Duijneveldt 

(2009), Integratie van Nederlandse politie in wijken, netwerken en lokaal bestuur, Dordrecht: Stichting 
SMVP Producties.
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hoog. De politieke bekommernis omtrent onveiligheid heeft ook een hernieuwd geloof 
in positieve effecten van het strafrecht teweeg gebracht. In korte tijd is Nederland van 
een ‘hofje van barmhartigheid’ met relatief veel tolerantie, lage straffen, aandacht voor 
resocialisatie gegroeid naar een land waarin politieke pleitbezorgers voor een harde aan-
pak van criminaliteit het gelijk steeds meer aan hun kant krijgen. Meer gevangenissen en 
strengere straffen geven hier blijk van. Voor de politie betekent dit dat de rule of law (on-
der andere neergelegd in het stafrecht) voorop staat en niet langer de bottom line is bij de 
aanpak van problemen. De rule of engagement, die bij conflicten uitgaat van zelfrespect, 
zelfvertrouwen, sociale zelfredzaamheid en (h)erkennen van andermans waarden en 
belangen met in het verlengde daarvan algemene waarden en normen, lijkt daarentegen 
thans marginaal. Vanzelfsprekend is het zinnig dat de rule of law bij sommige problemen 
prevaleert (bij voorbeeld ernstige criminaliteit), maar bij andere problemen loont de rule 
of engagement, waarbij de politie de rule of law natuurlijk als stok achter de deur (drang 
en dwang) kan laten staan.

Verschraling van veiligheid

Politisering van veiligheid heeft er ook voor gezorgd dat de klemtoon thans op nega-
tieve veiligheid ligt: verminderen of zelfs afwezigheid van criminaliteit. Het bevorderen 
van negatieve veiligheid betekent voorkomen van slachtofferschap en/of angst voor 
criminaliteit. Weerbaarheid, zelfbescherming, en repressie zijn daarbij van belang. Maar 
de dominantie van negatieve veiligheid zet positieve veiligheid in de schaduw. Posi-
tieve veiligheid heeft betrekking op welzijn, op kwaliteit van leven. Bij positieve veilig-
heid staat een klimaat voorop waarin burgers zich vertrouwd voelen in hun omgeving. 
Dat betekent dat zij bij gedrag dat tot onveiligheid leidt niet passief toekijken, maar pre-
ventief of corrigerend interveniëren. Positieve veiligheid is en aspect van zelfregulerend 
maatschappelijk vermogen en draagt bij aan vermindering van objectieve en subjectieve 
onveiligheid. Louter accentueren van negatieve veiligheid leidt tot verschraling van het 
veiligheidsbeleid.

Bedrijfsmatig denken

Omstreeks het begin van de jaren negentig van de vorige eeuw is het bedrijfsmatige 
denken bij de politie geïntroduceerd. Het staat buiten kijf dat ook bij een overheidsorga-
nisatie als de politie doelmatigheid en kostenbewustzijn van belang zijn. Maar dat geldt 
alleen als de nadruk op doelmatigheid en kostenbewustzijn alleen in ondersteunende 
zin ligt. Wanneer deze begrippen een overheersende, eigen rol gaat spelen, loert het ge-
vaar van aantasting van integriteit van de rechtshandhaving. Indien louter en alleen op 
grond van kosten-baten analyses het lonend is meer processen-verbaal op te maken, kan 
men niet langer spreken van oprechte handhaving: ‘Als wij zoveel duizend processen-
verbaal opmaken (of wielklemmen aanleggen) dan verdienen we onszelf terug.’ Effec-
tiviteit van de politie heeft er baat bij als de politie optreedt waar het noodzakelijk is, en 
niet waar het meeste geld valt te verdienen. Bovendien sluiten verwachtingen die bur-
gers over het optreden van de politie hebben, niet of nauwelijks aan bij bedrijfsmatige 
denken van de politie. Recht en onrecht kan men niet als kostenplaatsen afdoen, of bin-
nen bedrijfsprocessen stroomlijnen.

Kerntaken
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In de afgelopen periode is herhaaldelijk de vraag aan de orde gesteld of de politie zich 
niet teveel bezighoudt met zaken die buiten de directe, meest dringende behoeften lig-
gen: de zogenaamde kerntakendiscussie. Veelvuldig is de mening verkondigd dat de 
‘echte’ taken van de politie ‘boeven vangen’ en repressie zijn. Van der Vijver noemt drie 
argumenten die aangeven dat deze visie in de dagelijkse politiepraktijk onhoudbaar is 
(Van Der Vijver, 2004). In de eerste plaats is de politie belast met een min of meer open 
gedefinieerde rol: handhaving van recht en orde. Dat betekent dat men van de politie 
mag verwachten dat zij reageert op problemen die de samenleving problematisch vindt. 
Dat betekent dat de politie ook handelend dient op te treden ten aanzien van personen 
die in psychische nood een gevaar voor zichzelf en hun omgeving vormen. Dat is wel-
iswaar een probleem voor de geestelijke gezondheidszorg, maar het komt hoe dan ook 
in eerste instantie op het bord van de politie terecht. In de tweede plaats biedt het vast-
stellen of een activiteit wel of niet een politietaak is in de praktijk weinig soelaas. Men 
kan van mening zijn dat het bemiddelen bij burenruzies geen politietaak is. Maar geldt 
dit ook voor burenruzies die zo uit de hand lopen dat gebruik van geweld dreigt? In de 
derde plaats geeft Van der Vijver aan, omdat bij besluiten van de politie al dan niet han-
delend op te treden altijd verwachtingen van de bevolking in het geding zijn, bij de poli-
tie soms de neiging bestaat, om taken te verrichten waarvan eerder is besloten deze niet 
meer niet meer te doen. Dit hele praktische argument typeert de politie als een vaak re-
actieve organisatie die reageert op vragen uit de bevolking. Deze drie argumenten geven 
aan dat eenvoudige antwoorden op de vraag naar kerntaken van de politie niet bestaan. 
Dat hoeft overigens bezinning over taken van de politie niet in de weg te staan.

Prestatiecontracten

In de slipstream van het bedrijfsmatige denken bij de politie bewegen zich de prestatie-
contracten. In bedrijfsplannen van de politie staat hoeveel verdachten jaarlijks aan het 
Openbaar Ministerie worden geleverd. Als gevolg van deze prestatiecontracten bestaat 
het gevaar dat de politie zich alleen focust op meetbare prestaties. Een proces-verbaal 
telt, maar hoe kan je preventieve activiteiten verantwoorden? Zetten die ook een streepje 
aan de balk? Buruma waarschuwt voor het gevaar dat teveel nadruk op prestatiecontac-
ten een van de oorzaken van minituarisering van het strafrecht kan zijn (Buruma, 2004). 
De politie zou zich ook om ‘flutzaken’ bekommeren om aan de prestatiecontracten te 
kunnen voldoen.

Bovenstaande ontwikkelingen geven aanleiding de maatschappelijke integratie van de 
Nederlandse politie nader tegen het licht te houden.

2. Opzet van het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd in 2006 en 2007 op zes locaties: Amsterdam Oud-West, 
Rotterdam Beverwaard, Gouda Oost, Helmond, Veldhoven en St. Anthonis. Het be-
staat dus uit zes casestudies. Aan de hand van documentenanalyse en interviews met 
stakeholders is nagegaan in hoeverre de politie is geïntegreerd in wijken, in netwer-
ken van professionals en in het lokale bestuur. Binnen de politie zijn interviews ge-
houden met districtschefs, chefs van basiseenheden, wijkagenten en medewerkers 
van de noodhulp, interventie dus zoal u zegt. Binnen iedere gemeente zijn interviews 
gehouden met bestuurders (burgemeester en wethouders), de (deel)gemeente- of 
stadsdeelsecretaris, de veiligheidscoördinator en leden van de gemeenteraad. Binnen 
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de categorie professionals is gesproken met onder andere schooldirecteuren, mede-
werkers van woningcorporaties, managers en medewerkers van welzijnsinstellingen 
en vertegenwoordigers van ondernemers- en bewonersorganisaties. Daarnaast zijn 
lokale journalisten geïnterviewd.

3. Hoe staat het met integratie van de politie in wijken?

Gemeenten (zowel ambtelijk als politiek), professionele partners, sleutelpersonen in 
de wijk en politiemensen zelf zijn vaak van oordeel dat de politie aanspreekpunten 
heeft en dat actieve burgers en professionals de wijkagent kennen. Wijkagenten ken-
nen problemen en sleutelfiguren in wijken en zijn redelijke bekend met bewoners. 
De politie speelt in op specifieke problemen in wijken en is er sprake van evenwicht 
tussen repressie en probleemgerichte aanpak. Wijkagenten onderhouden structurele 
contacten met sleutelfiguren en sleutelbewoners in wijken. De overige leden van het 
wijkteam – de noodhulp, interventie, zijn overigens niet of nauwelijks bekend bij be-
woners en onderhouden slechts in beperkte mate contact met bewoners en onderne-
mers.

Voor wat betreft het betrekken van burgers bij het veiligheidsbeleid is het beeld als 
volgt. In de meeste gemeenten lift de politie mee met door de gemeenten georgani-
seerde participatie via wijkplatforms, wijkraden en dergelijke. Eigen initiatieven van 
de politie om de wijkbevolking bij politiebeleid in de wijk te betrekken, bijvoorbeeld 
door wijkgesprekken of burgerpanels, zijn schaars.

Aandachtspunten

Een eerste aandachtspunt is de positie en het handelen van wijkagenten. Integratie 
van de politie in wijken leunt erg sterk op wijkagenten. Medewerkers basispolitie-
zorg, de noodhulp, zijn veel minder geïntegreerd in de wijk. Zij zijn niet bekend bij 
bewoners en ondernemers en er bestaat twijfel of zij goed op de hoogte zijn van speci-
fieke problemen. De noodhulp, de interventie, beschouwt contact met bewoners ook 
niet als een vanzelfsprekend onderdeel van het werk. Zoals een medewerker van de 
noodhulp het formuleerde: je hebt de ‘praatpolitie’ en de noodhulp ofwel de echte 
politie, die belangrijker dingen te doen heeft. Het risico van verschillend optreden 
tussen wijkagenten en medewerkers van de noodhulp en van het doorkruisen van af-
spraken die de wijkagent met partners of de buurt heeft gemaakt door de noodhulp 
is dan ook reëel.

Wijkagenten bepalen in hoge mate hun eigen werkzaamheden, waarbij sturing van-
uit de wijkteamchef vaak beperkt is. De invulling van de functie van wijkagent loopt 
uiteen. Bij sommigen ligt de nadruk op netwerken, bij anderen op handhaven of het 
optreden als ogen en oren van de politie in de wijk. Deze verschillen zijn maar ten 
dele verklaarbaar op basis van kenmerken van de wijk. De invulling van de functie 
is met andere woorden in (te) sterke mate afhankelijk van de persoonlijke competen-
ties en het karakter van de wijkagent. Dat valt ook buiten de politieorganisatie op. 
Professionele partners die te maken hebben met meerdere wijkagenten in hun ge-
bied ervaren een uiteenlopende benadering van het werk en de samenwerking of vrij 
grote verschillen in opereren na wisseling van een wijkagent. Ook zijn er verschillen 
tussen korpsen in taken en positionering van wijkagenten. Soms wordt er een onder-



Integratie van de politie in wijken, professionele netwerken en lokaal bestuur in Nederland

Maklu 233

scheid gemaakt tussen buurtagent en netwerkinspecteur, waarbij de laatste vooral de 
beleidsmatige contacten verzorgt. In sommige korpsen dienen de wijkagenten ook 
vooral ‘gewoon’ noodhulptaken te vervullen, in andere korpsen zijn zij vooral net-
werkers en ogen en oren van de politie in de wijk. De informatie-uitwisseling binnen 
het wijkteam tussen wijkagenten en medewerkers noodhulp is niet optimaal. Vooral 
doorwerking van signalen van wijkagenten in het beleid van het wijkteam (en ove-
rigens ook in het lokaal veiligheidsbeleid) is daarbij een aandachtspunt. Wijkagenten 
zijn niet altijd voldoende geïntegreerd in het wijkteam.

Contact met allochtonen

Een tweede aandachtspunt is contact met allochtone bewoners in de wijk. Hier scoort 
de politie onvoldoende. Juist omdat allochtonen vaak weinig participeren in bewo-
nersplatforms, zijn structurele contacten met minderhedenorganisaties en bewoners 
van allochtone herkomst belangrijk. In de praktijk zijn deze contacten schaars. De 
politie heeft moeite allochtonen te bereiken. Bovendien is de mate waarin wordt ge-
investeerd in contacten met allochtone groepen te zeer afhankelijk van individuele 
wijkagenten of wijkteamchefs. Slechts incidenteel zijn er contactpersonen voor min-
derheden actief en wordt gestuurd op het onderhouden van deze contacten. De politie 
heeft moeite om informele autoriteiten binnen de gemeenschap en informele zelfhulp-
organisaties en vrijwilligers die er wel degelijk zijn te bereiken. Hierbij speelt ook het 
lage percentage allochtonen binnen de politie mee.

4. Hoe staat het met integratie van de politie in professionele netwerken?

Professionals in wijken, besturen en ambtenaren van de gemeente en de politie zelf 
zijn van mening dat wijkagenten een actieve rol spelen in professionele netwerken. In 
alle onderzochte korpsen is de politie actief in een groot aantal professionele netwer-
ken en overleggen. Er bestaat samenwerking op het gebied van veelplegersaanpak en 
casusoverleg met betrekking tot jongeren. De politie onderhoudt intensieve relaties 
met de gemeente en meer of minder intensieve relaties met partners als scholen, wel-
zijnsinstellingen, woningcorporaties en ondernemersorganisaties. De intensiteit van 
de samenwerking hangt af van verschillende factoren. Naast de aard en omvang van 
de problematiek spelen prioriteiten en persoonlijke voorkeuren van de betrokkenen 
een rol. Men ziet de politie vaak als een betrouwbare partner, die een betekenisvol-
le, soms initiërende, soms coöperatief meewerkende, rol vervult. Daarbij dient wel 
de kanttekening te worden gemaakt dat de wijkagent niet altijd voldoende mandaat 
heeft om te zorgen dat afspraken ook vertaald worden in het optreden van de nood-
hulp. Ook kan de informatie-uitwisseling tussen de politie en andere lokale veilig-
heidspartners worden verbeterd. Er bestaan verschillen in oordelen tussen partijen. 
Zo oordelen jongerenwerk en ook wel gezondheidszorg en ondernemersverenigin-
gen minder positief over samenwerking met de politie dan bijvoorbeeld gemeenten 
en woningcorporaties.

Verschillende visies en rollen

Een eerste aandachtspunt is dat er tussen politie en partners verschillende visies staan 
op problemen of de gewenste aanpak en oplossingsrichtingen. Een belangrijk thema 
hierbij is de verhouding tussen repressie en hulpverlening. Hulpverleners, welzijns-
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instellingen en jongerenwerkers benadrukken vaak de vertrouwensrelatie met jonge-
ren. Zij zien dit als basis voor interventies en gedragsbeïnvloeding. Vanuit deze ach-
tergrond staan zij terughoudend tegenover intensieve samenwerking met de politie, 
omdat daarmee de vertrouwensrelatie kan worden geschaad. Politiemensen daaren-
tegen benadrukken het belang van een consequente aanpak van crimineel en over-
lastgevend gedrag. Zij vinden dat hulpverleners en welzijns- en jongerenwerkers juist 
actiever moeten samenwerken met de politie en aangifte moeten doen van overlast 
of criminaliteit. Vanuit de politie is er eveneens terughoudendheid op het gebied van 
samenwerking met hulpverleners en het welzijns- en jongerenwerk, omdat wordt ge-
vreesd dat vertrouwelijke informatie bij de verkeerde personen terecht komt. Kortom, 
hoewel er in de praktijk sprake is van samenwerking, komt uit het onderzoek naar 
voren dat onderlinge vertrouwen beperkt is, terwijl visies op de problematiek en de 
aanpak uiteenlopen. Over de verschillende visies en de beelden over elkaar vindt wei-
nig dialoog plaats. Evenmin worden verschillen expliciet gemaakt. Dat schaadt de ef-
fectiviteit van samenwerking tussen politie en professionele partners, en daarmee de 
integrale veiligheidsaanpak.

Hierbij is het overbruggen van tegenstellingen tussen jongerenwerk en politie het 
meest urgent, gelet op de belangrijke plaats die jeugdcriminaliteit en overlast bij de 
integrale veiligheidsaanpak inneemt. Vaak gaat men elkaar in mindere of meerdere 
mate uit de weg en wordt er langs elkaar heen gewerkt.

Informatie-uitwisseling

Een tweede aandachtspunt is uitwisseling van informatie. Op dat gebied zijn er gro-
te verschillen. Deze verschillen hangen voor een deel samen met (de relaties tussen) 
personen. Als de onderlinge relaties goed zijn, vindt informatie-uitwisseling vaak op 
informele basis plaats. Als de onderlinge relaties minder goed zijn, gaan argumenten 
als vertrouwelijkheid van informatie en privacyregelgeving een rol spelen en worden 
blokkades opgeworpen tegen informatie-uitwisseling. Het blijkt in die gevallen niet 
eenvoudig om afspraken te maken over informatie-uitwisseling tussen partners. De 
mate waarin partijen er in slagen afspraken te maken over informatie-uitwisseling is 
recht evenredig met de bereidheid tot samenwerking. Er zijn voldoende mogelijkhe-
den om (binnen de wettelijke kaders) de vertrouwelijkheid te waarborgen.

Management versus uitvoering

Een derde aandachtspunt is de verhouding tussen management en uitvoering. Span-
ningen en tegenstellingen doen zich vooral voor tussen professionals op uitvoerings-
niveau. In het algemeen slagen partijen op het niveau van management er wel in om 
op hoofdlijnen een gezamenlijke visie en een gedeelde aanpak te ontwikkelen. De 
problemen ontstaan pas bij het vertalen van deze aanpak naar de praktijk. Illustratief 
hiervoor is dat het oordeel van managers (en bestuurders) over samenwerking in het 
algemeen positiever is dan het oordeel van professionals. Daarom moet de dialoog 
tussen politie en professionele partners vooral op uitvoeringsniveau worden gevoerd, 
gericht op totstandkoming van een gedeeld beeld van problemen en helderheid over 
rollen. Want vaak is men van oordeel dat men elkaar op beleidsniveau wel vindt, maar 
bestaat onvrede over de manier waarop partners daarmee in de uitvoering omsprin-
gen. Van de andere kant vindt men op uitvoerend niveau nogal eens dat knelpunten 
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juist op beleidsniveau liggen. De afspraken die daar worden gemaakt, sluiten lang 
niet altijd aan bij de opvattingen op uitvoerend niveau en er is kritiek op trage besluit-
vorming.

Leiderschap: de burgemeester van de straat

Samenwerking in de uitvoering staat of valt met een trekker, die de verantwoordelijk-
heid op zich neemt voor de aanpak van problemen, die met gezag kan opereren naar 
bewoners, ondernemers en ketenpartners en die vitale coalities voor een effectieve 
aanpak kan smeden. Dit kan een wijkcoördinator zijn, maar ook een wijkagent kan 
deze rol op zich nemen. In de praktijk is een dergelijke persoon vaak niet aanwezig. 
Dat beperkt de effectiviteit van de aanpak op straat. Naar analogie van de sleutelrol 
van de burgemeester als samenbindende factor op bestuurlijk niveau, kan men deze 
leider op uitvoeringsniveau de burgemeester van de straat noemen.

Mandaat wijkagent

Een laatste aandachtspunt is dat de wijkagent niet altijd over voldoende mandaat be-
schikt om namens de politie afspraken te maken met ketenpartners. Vaak zitten van-
uit de ketenpartners mensen aan tafel met meer mandaat. Om dit te ondervangen zijn 
er twee opties mogelijk: aan de betreffende overleggen neemt namens de politie een 
medewerker (of leidinggevende) deel die wel over voldoende mandaat beschikt, of 
het mandaat van de wijkagent wordt uitgebreid.

5. Hoe staat het met integratie van de politie in het lokaal bestuur?

Besturen, professionele partners, sleutelpersonen in de wijk zijn redelijk tevreden 
over de mate waarin de politie is geïntegreerd in het lokale bestuur. Er is ook een gun-
stig beeld van samenwerking tussen politie en gemeente in de gemeenschappelijke 
veiligheidsaanpak en van afstemming van prioriteiten tussen politie en gemeente. De 
politie is vaak nauw betrokken bij formulering en uitvoering van het integrale veilig-
heidsbeleid. Het politiebeleid en het integrale veiligheidsbeleid sluiten vaak op elkaar 
aan, zij het dat men het niet synchroon lopen van de beleidscycli van de gemeente en 
de politie als knelpunt ervaart. De politie vervult vaak een intermediaire en signale-
rende rol tussen wijken en buurten en het gemeentebestuur. Bovendien ondersteunt 
en stimuleert zij de gemeentelijke regierol. Wel is een kanttekening opzijn plaats. Vaak 
is de relatie tussen politie met de gemeente- of stadsdeelraad beperkt.

Verschillen in visie en cultuur

De politie vindt de gemeente vaak te bureaucratisch en te traag. Volgens gemeenten 
miskent de politie het gegeven dat zij een bredere afweging moeten maken, waarbij 
veiligheid maar een van de overwegingen is. Politiemensen vinden dat de gemeente 
haar regierol op het gebied van integrale veiligheid actiever zou moeten oppakken. 
Vanuit de gemeente wordt echter naar voren gebracht dat de politie de regierol van de 
gemeente moet accepteren en niet zelf de regie moet pakken.



Integratie van de politie in wijken, professionele netwerken en lokaal bestuur in Nederland

236 Maklu 

Lokale versus regionale en landelijke prioriteiten

Onder bestuurders, gemeenteambtenaren en uitvoerende politiemensen bestaat de 
vrees dat landelijke, regionale en OM-prioriteiten de aandacht voor lokale proble-
men en de capaciteit die daarvoor beschikbaar is, zullen wegdrukken. Hoewel dit in 
de praktijk nog niet vaak gebeurt, roept deze gedachte wel grote zorg op. Overigens 
stellen sommige bestuurders en politiemensen dat de landelijke prioriteiten voor een 
belangrijk deel de neerslag zijn van wat het bestuur, de politie en het OM op lokaal 
niveau belangrijk vinden. Die prioriteiten sluiten dus goed aan bij de lokale problema-
tiek en hebben de facto weinig invloed op het lokale handelen.

Rol en invloed raad

Een ander punt van aandacht is de relatie tussen de lokale politiek en de politie en de 
rol en invloed van de raad. Daarbij moet worden aangetekend dat in de cases Rotter-
dam Beverwaard en Amsterdam Oud-West niet is gekeken op stadsniveau, maar naar 
het niveau van de deelgemeente c.q. het stadsdeel, dus naar de deelgemeenteraad of 
de stadsdeelraad.

De betrokkenheid bij en invloed op het veiligheids- en politiebeleid in de raad is vaak 
niet erg groot. Het lijkt wel of het lokale politie- en veiligheidsbeleid gedepolitiseerd 
zijn. De vormgeving van het politiebeleid en het veiligheidsbeleid in de gemeente 
vindt vooral tussen bestuurders, ambtenaren en de politie plaats; de lokale politiek 
komt er nauwelijks aan te pas. Zo de beleidsplannen al worden besproken in de raad 
of een raadscommissie, dan heeft dat een informatief karakter; de plannen staan niet 
echt ter discussie. De raad heeft mede door de veronderstelling dat landelijke en re-
gionale prioriteiten en resultaatafspraken de lokale beleidsruimte minimaliseren, ook 
niet meer het gevoel dat zij er over gaat. Inzicht in en betrokkenheid bij het veilig-
heidsbeleid nemen daardoor af. Wordt er gesproken over veiligheid, dan gaat het 
vooral over incidenten. Fundamentele bespreking van veiligheidsproblemen en aan-
pak vindt vrijwel niet plaats. Raadsleden geven aan dat zij (te) weinig invloed op het 
veiligheidsbeleid hebben. Vanuit het bestuur en vooral de politie benadrukt men dat 
de belangstelling van raadsleden voor veiligheid en hun betrokkenheid bij het veilig-
heidsbeleid gering is. Veiligheid is daarmee veel minder een issue voor de lokale poli-
tiek dan men zou mogen verwachten.

6.  Aanbevelingen

De resultaten van het onderzoek geven aanleiding tot de volgende aanbevelingen.

Versterk de integratie van de wijkagent in het basisteam

Maatschappelijke integratie van de politie in de wijk leunt (te) zwaar op de wijkagent. 
Medewerkers uit de noodhulp, zien het contact met bewoners niet altijd als een van-
zelfsprekend onderdeel van hun werk. Zij maken onderscheid tussen de ‘praatpolitie’ 
en de noodhulp ofwel de ‘echte’ politie. Dit verschil in rolopvatting brengt het risico 
met zich mee van verschillend optreden door wijkagenten en de noodhulp, waardoor 
het mogelijk is dat afspraken met partners of de buurt worden doorkruist.
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Om dit risico te ondervangen, dient de integratie van de wijkagent in het basisteam te 
worden versterkt. Hierbij spelen twee aspecten een rol:

• de organisatorische inbedding van de wijkagent in het basisteam;
• de positionering van de wijkagent binnen het team.

De organisatorische inbedding van de wijkagent in het basisteam kan worden ver-
sterkt door ervoor te zorgen dat:

• wijkagenten deel uitmaken van het basisteam;
• de chef basiseenheid verantwoordelijk is voor de aansturing van al het politiewerk 

in de wijk;
• medewerkers van de noodhulp een taakaccent ‘werken in een specifieke wijk’ heb-

ben.

Organisatorische inbedding van de wijkagent in het wijkteam draagt bij aan informa-
tie-uitwisseling en afstemming tussen de wijkagent en de rest van het team. Dit bevor-
dert ook de betrokkenheid van de noodhulp bij de wijk.

De integratie van de wijkagent in het wijkteam is ook gebaat bij een heldere positi-
onering van de wijkagent. Signalen van de wijkagent werken niet altijd door in het 
beleid van het wijkteam of in het integrale veiligheidsbeleid van de gemeente. Erken-
ning van wijkagenten als de ‘oren en ogen’ van de politie in de wijk is niet genoeg. Het 
strekt tot aanbeveling om formeel vast te leggen op welke wijze signalen van de wijk-
agent in het beleid doorwerken. Leidinggevenden spelen hierbij een vitale rol.

Werk aan uniformering en professionalisering van de wijkagent

Het onderzoek laat zien dat de invulling van de functie van wijkagent te sterk per-
soonsgebonden is. Het gaat bijvoorbeeld om de mate waarin de wijkagent zich als 
handhaver opstelt, of om de mate waarin de wijkagent actief participeert in netwer-
ken. Verder zijn er zijn verschillen in commitment en motivatie tussen wijkagenten. 
Dat valt ook op buiten de politieorganisatie. Professionele partners die contacten heb-
ben met meerdere wijkagenten ervaren een uiteenlopende benadering van het werk, 
of zij ervaren een verschil in opereren na wisseling van een wijkagent.

Een meer gedeelde invulling van de rol van de wijkagent is om twee redenen van be-
lang:

• het schept duidelijkheid binnen en buiten de politieorganisatie over de vraag wat 
men van een wijkagent mag verwachten;

• het biedt een kader voor verdere ontwikkeling en professionalisering van het werk 
van wijkagenten.

Om te komen tot een meer gedeelde invulling van de rol van wijkagent is het nodig om:

• te investeren in opleiding van wijkagenten;
• meer gebruik te maken van intervisie tussen wijkagenten;
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• coaching en sturing van wijkagenten door formeel leidinggevenden te intensive-
ren.

Voer een professionele dialoog over aard en aanpak van problemen

Uit het onderzoek blijkt dat er van integratie van de politie in de professionele net-
werken sprake is. Een uitzondering vormt de relatie tussen politie en jeugdwerk, die 
moeizaam blijkt. Nadere beschouwing leert dat er over en weer de nodige wensen en 
kritiek bestaan. Waardering voor de samenwerking tussen de politie en haar profes-
sionele partners gaat gepaard met een zekere berusting dat het nu eenmaal geven en 
nemen is. Er bestaan nu eenmaal verschillen in wederzijdse rollen, kijk op problemen, 
aanpak daarvan en prioriteitstelling. Men werkt samen en respecteert elkaar. De ver-
schillen van inzicht worden echter onvoldoende expliciet gemaakt en dat schaadt de 
samenwerking tussen de politie en haar professionele partners en tussen de politie en 
het bestuur.

Het verdient aanbeveling dat politie, professionele partners en bestuur de tijd nemen 
om een dialoog aan te gaan en te werken aan een gedeeld beeld van:

• de aard van de lokale veiligheidsproblematiek;
• de aanpak daarvan, inclusief prioriteitstelling;
• de wederzijdse rolopvatting en rolverdeling.

Deze dialoog dient plaats te vinden op zowel het bestuurlijke en beleidsmatige als het 
uitvoerende niveau maar vooral ook tussen deze niveaus. Het is van belang om beel-
den van bestuurders en managers te koppelen aan de praktijk van het uitvoeren om 
zo de ervaren kloof tussen beleid en uitvoering te helpen overbruggen.

Herstel de betrokkenheid van de lokale politiek bij het politie- en veiligheidsbeleid

Uit het onderzoek blijkt dat slechts in enkele gemeenten positief wordt geoordeeld 
over het overleg tussen politie en gemeenteraad, over de aandacht voor veiligheid 
en politie in de raad, en over de invloed van de raad op de politie. De vormgeving 
van het politie- en veiligheidsbeleid op lokaal niveau vindt vooral plaats tussen be-
stuurders, ambtenaren en de politie. De rol van de raad hierin is in de meeste plaatsen 
marginaal. Raadsleden hebben het gevoel dat landelijke of regionale prioriteiten het 
politie- en veiligheidsbeleid bepalen en dat zij er niet meer over gaan. Aandacht voor 
veiligheid en politie beperkt zich tot incidenten; een grondige bespreking van de vei-
ligheidsproblematiek en het politiebeleid vindt niet plaats.

Deze ‘depolitisering’ van het politie- en veiligheidsbeleid strookt niet met de verant-
woordelijkheid voor openbare orde en veiligheid op gemeentelijk niveau en met de 
centrale plaats van het gemeentebestuur in het integrale veiligheidsbeleid. Het houdt 
bovendien risico’s in voor de legitimiteit van de politie. Het lokale politiebeleid vraagt 
democratische legitimering op lokaal niveau.

De volgende verbeteringen zijn mogelijk.
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• Burgemeesters bespreken jaarlijks in de raad in aanwezigheid van de lokale poli-
tiechef de lokale veiligheidssituatie. Dit gesprek dient plaats te vinden vóór de tot-
standkoming van gemeentelijke veiligheidsplannen en de politiële beleidsplannen 
op lokaal en regionaal niveau. In de bespreking kunnen lokale prioriteiten worden 
geïnventariseerd en kan worden nagegaan in hoeverre deze aansluiten bij de lan-
delijke en regionale prioriteiten. Zo wordt duidelijk welke specifieke lokale priori-
teiten in het lokale politiebeleidsplan moeten worden opgenomen. Daarnaast dient 
in de bespreking aandacht te worden besteed aan de voortgang van het lokale vei-
ligheidsbeleid en de realisatie van het lokale politiebeleid

• De korpsleiding stimuleert het actief betrekken van de raden en raadscommissies 
bij de lokale basiseenheden en het korps.

Geef invulling aan de rol van ‘burgemeester van de straat’

Om integraal veiligheidsbeleid in de praktijk effectief vorm te kunnen geven, is het 
van belang dat de rol van ‘burgemeester van de straat’ wordt ingevuld. Dit is medebe-
palend voor de legitimiteit van de politie. Er is behoefte aan leiderschap en integratie, 
aan voortrekkers die met gezag kunnen opereren naar andere professionals en bur-
gers en die vitale coalities tussen de veiligheidspartners tot stand brengen. Het gaat 
erom regie te voeren op de uitvoering van het veiligheidsbeleid op straat. Uit het on-
derzoek blijkt, dat deze regierol onvoldoende wordt opgepakt. De ontwikkeling van 
vitale coalities tussen de verschillende partners in het lokale veiligheidsbeleid blijft 
daardoor achter.

Om de rol van ‘burgemeester van de straat’ consequenter vorm te geven, zouden poli-
tie en gemeente met elkaar in gesprek moeten gaan over de vraag in hoeverre de regie-
rol op het veiligheidsbeleid op straat invulling krijgt en waar verbeteringen mogelijk 
zijn. De rol van ‘burgemeester van de straat’ lijkt primair bij de gemeente te liggen. Als 
de gemeente deze rol onvoldoende waarmaakt, kan de politie hierop inspelen door 
zelf actiever de regie op straat op te pakken. De politie acteert volgend waar het kan, 
en trekkend als het moet.

Investeer in de contacten tussen politie en minderheden

Uit het onderzoek blijkt, dat de politie onvoldoende geïntegreerd is in netwerken van 
minderheden. Minderheden zijn niet of nauwelijks vertegenwoordigd in de reguliere 
bewonersorganisaties. De contacten met minderhedenorganisaties zijn niet voldoen-
de om dit te compenseren. De politie is bovendien onvoldoende bekend met informe-
le autoriteiten binnen de allochtone gemeenschap.

Aanbevolen wordt de contacten tussen politie en minderheden te intensiveren door:

• informele autoriteiten, leiders, rolmodellen en zelfhulporganisaties van minderhe-
den te identificeren;

• agenten op te leiden en te coachen in het onderhouden van contacten met minder-
heden;

• binnen de politie contactpersonen voor minderheden te benoemen;
• te sturen op het onderhouden van contacten met minderheden;
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• te waken voor under- en overpolicing van minderheden6. Sommige minderheids-
groepen behoeven aandacht en zorg, maar krijgen die niet, andere krijgen mis-
schien wel te veel aandacht.
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Een toekomstvisie voor de politie:  
een politie in beweging in een geïntegreerd kader

Fernand Koekelberg1

Vooraf

Het werpen van een kritische blik op het uitgebreide verslag van de Federale Politie-
raad aangaande 10 jaar hervorming van onze politiediensten is voor mij moeilijk om 
minstens twee redenen. Ik was betrokken bij de uitwerking van dit verslag en dus is 
het moeilijk afstand te nemen van een product waaraan men zelf heeft bijgedragen. 
Daarnaast heb ik 10 jaar geleden geholpen bij de totstandkoming van onze huidige 
politielandschap. Ook uit dit oogpunt, ben ik rechter en partij tegelijk.

Gedurende de werkzaamheden van de Federale Politieraad, die geleid hebben tot het 
verslag over de 10 afgelopen jaren, heb ik mijn best gedaan om afstand te nemen van 
deze bevoorrechte relatie. Tegenover mijn andere bondgenoten van weleer – de heren 
Lode De Witte en Dirk Vannuffel – heb ik getracht zonder taboes een zo neutraal en 
objectief mogelijke blik te werpen op ons huidige politiesysteem.

1. Algemene beoordeling

Nu deze rethorische voorzorgsmaatregelen zijn genomen: Welke blik heeft de federale 
politie op de werkzaamheden van de Federale Politieraad en op de werkzaamheden 
van de studiedagen die eraan zijn gewijd? Een eerste vaststelling van het verslag is, 
dat de hervorming positieve resultaten heeft opgeleverd en beschouwd moet worden 
als een vooruitgang in vergelijking met de toestand van voor 2001. Gezien de metho-
dologie die gevolgd werd door de Federale Raad, die de wens had om naast de bijdra-
gen van haar leden, zich ook te omringen met meningen van waarnemers buiten de 
politie, is die vaststelling uiteraard verheugend voor het geheel van de leden van de 
politiediensten. Dit wil immers zeggen dat de inspanningen die allen 10 jaar geleden 
hebben geleverd in de schoot van de politiediensten, om zich te storten in een andere 
politiestructuur die naar andere werkingsregels luistert, niet tevergeefs waren en als 
dusdanig gewaardeerd worden.

De cijfers die gedurende de afgelopen 10 jaar verzameld zijn zowel op het vlak van de 
geregistreerde criminaliteit als op het vlak van het onveiligheidsgevoel of de verkeers-
veiligheid, versterken deze vaststelling. Nog maar afgelopen zaterdag toonde de actu-
aliteit aan op welk punt een spontane en voor de hand liggende samenwerking tussen 
de twee politiecomponenten en de bundeling van hun respectieve middelen, de doel-
treffendheid in de opheldering van een strafzaak bevorderde. De schaduwzijde is wel 
dat tijdens dit voorval een collega ernstig gewond raakte. Hij is gelukkig niet meer in 
gevaar, hoewel er belangrijke gevolgen blijven.

1 Commissaris generaal van de politie
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Toch is de opheldering een concrete uiting van de vooruitgang die is geboekt bij de 
hervorming. En wij hebben er heel wat gekend in de afgelopen 10 jaar.

2. Zijn de Octopus-doelstellingen bereikt?

Wil dat zeggen dat de Octopus-doelstellingen alsook de doelstellingen van de wet-
gever uit 1998 bereikt zijn? Ja en neen, zou ik durven zeggen. De ontwerpers van de 
hervorming van de politiediensten hadden, meen ik, een dubbele doelstelling voor 
ogen:

• het vastgestelde disfunctioneren verhelpen en tegemoet komen aan de verwach-
tingen van de bevolking en van de overheid. Met ander woorden: niet enkel cor-
rigeren, maar ook verbeteren. De mannen en vrouwen die deel uit maken van de 
politiediensten zijn daartoe ingezet en de vooruitgang is al gauw vastgesteld.

• Een eenheidsdatabank voor de politiegegevens, een uniek statuut, politieplanning, 
bepaling van de basisfunctionaliteiten voor de lokale politie, osmose tussen het 
personeel en de diensten, ondersteuning van de federale politie aan de lokale poli-
tie en heel wat andere mechanismes die gericht zijn op de geïntegreerde werking, 
hebben snel bijgedragen tot het corrigeren van de fouten uit het verleden en tot het 
voorkomen van hun herhaling.

Maar de werking van de politie is per definitie altijd onvoltooid en in voortdurende 
aanpassing. Men moet dus niet verbaasd zijn dat de Federale Politieraad een reeks 
aanbevelingen naar voren brengt om onze politiewerking verder te verbeteren. De 
veranderingen aangegaan in 2000, hebben nog niet allemaal alle verwachte resultaten 
opgebracht, en bovendien zijn de vragen van de bevolking en de overheid sindsdien 
ook geëvolueerd. Laten we ons de bewoordingen van artikel 1 van de wet op het poli-
tieambt van 5 augustus 1192 herinneren, dat ongewijzigd is gebleven ongeacht de her-
vorming, die het volgende bepaalt: “ Bij het vervullen van hun opdrachten van bestuurlijke 
of gerechtelijke politie, waken de politiediensten over de naleving en dragen ze bij tot de be-
scherming van de individuele rechten en vrijheden, evenals tot de democratische ontwikkeling 
van de maatschappij.”. Die democratische maatschappij is zelf in evolutie en de politie-
diensten worden dus opgeroepen om voortdurend het aanbod van hun dienst aan te 
passen aan het beroep. De politie is dus noodzakelijkerwijs altijd in beweging.

3. Kritiek is gemakkelijk, maar de kunst is moeilijk

Uitgaand van deze premisse was het dus volledig voorspelbaar dat zwakke punten, 
of op zijn minst punten die vatbaar zijn voor verbetering, geïdentificeerd zouden wor-
den door de Federale Politieraad en door de wetenschappelijke wereld afgelopen stu-
diedagen. Het tegendeel zou verontrustend zijn geweest of op zijn minst verdacht en 
weinig geloofwaardig. De lessen uit deze reflectie vormen evenveel prikkels voor de 
politiediensten om zich aan een gezonde zelfkritiek te onderwerpen met het oog op 
een betere dienstverlening. De politiediensten moeten zich verheugen over de legi-
tieme aandacht die men aan hen schenkt en zij zijn vragende partij voor signalen die 
hen wijzen op hun zwakke en sterke punten. Wat nochtans vaak ontbreekt wanneer 
critici zwakke punten aanduiden die verholpen moeten worden, zijn concrete oplos-
singen. Men hekelt wellicht terecht het feit dat de politiecapaciteit niet steeds correct 
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wordt verdeeld of ingezet, of dat de politiecultuur moet evolueren, maar men voor-
ziet deze vaststellingen verre van systematisch van concrete oplossingen, hoewel de 
politie vragende daarvoor partij is. Dat wil niet zeggen dat de politie volledig passief 
blijft afwachten op oplossingen. De politie is een intelligent hulpmiddel: men mag te-
recht van haar verwachten dat zijn nadenkt over de problemen en het formuleren van 
voorstellen tot oplossing, maar zij blijft een hulpmiddel en het is niet aan het hulp-
middel dat het toekomt om te bepalen wat het wil, wat het aanvaardt of niet wat en 
men ermee doet.

4. De federale politie in het vizier?

Om terug te komen op het standpunt van de federale politie, moet men wel vaststel-
len dat het verslag een reeks aanbevelingen formuleert die haar meer in het bijzonder 
betreffen. Dat verbaast mij eerlijk gezegd niet zeer, aangezien de federale politie een 
nationale opdracht en zichtbaarheid heeft. Zij werkt per definitie voor het welzijn van 
het geheel van het politielandschap, met name door zijn ondersteuningsopdrachten 
voor de overheid en de locale politie, en ten slotte door de verantwoordelijkheden die 
zij heeft in het kader van het onderhouden en verrichten van de hulp die bijdragen 
aan de geïntegreerde werking van de twee politieniveaus. De misschien een beetje 
simplistische oefening van de Federale Politieraad had in deze optiek nuttig aange-
vuld kunnen worden door een analoge kritische analyse van het individuele functi-
oneren van elke politiezone teneinde een totaalbeeld te krijgen van het functioneren 
van de politie, maar dat was in de praktijk niet mogelijk. Wat er ook van zij, de Federa-
le politie wordt ruim aangesproken door het verslag, en talrijke prioritaire aandachts-
punten die door onze twee ministers uit het verslag werden gelicht, betreffen haar in 
het bijzonder. Zoals ik eerder aangaf, maakt haar hoedanigheid van “schuldenaar van 
dienstverlening en ondersteuning”, van haar een doelwit bij uitstek.

Maar zij neemt talrijke vaststellingen op die gemaakt werden. Voordat het rapport 
bestond, had zijzelf al domeinen geïdentificeerd die een verbetering verdienden, en 
zij zette zich reeds aan het werk om hieraan te verhelpen en ik kan u verzekeren dat 
zij dat met grote vastberadenheid blijft doen. De zwakten die door het verslag wer-
den gedetecteerd, hebben ons dus niet volledig verrast. Talrijke weerhouden priori-
taire thema’s vertonen overigens evidente verbanden met meerdere doelstellingen die 
vastgesteld zijn voor de federale politie door het nationale veiligheidsplan 2008-2011. 
Maar het heeft wat tijd nodig opdat alle inspanningen hun vruchten zullen afwerpen, 
ook al is in verschillende sectoren reeds vooruitgang geboekt: wij beschikken voort-
aan over een jaarlijks opleidingsprogramma, wij zijn erin geslaagd de effectieven van 
het interventiecorps aan te vullen en wij hebben er een federale interventiereserve 
aan toegevoegd van 50 mannen en vrouwen, wij nemen onze verantwoordelijk op 
het vlak van internationale politiesamenwerking stevig op, en dat des te meer gezien 
dit jaar van het Europees voorzitterschap,…. Men mag ook niet uit het oog verliezen 
dat de federale politie niet alles kan oplossen en dat ook niet alleenn kan: onze over-
heid moet ons steunen en onze bevoorrechte partners van de lokale politie moeten ons 
eveneens helpen.
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De federale politie weet dat zij op beide kan rekenen. Bovendien, als men de zaken 
wil aanpakken – en dat is het geval – dan moet men er natuurlijk ook de middelen 
voor hebben.

5. Willen en kunnen: de vraag naar middelen

Het verslag van de Federale Raad is deze vraag niet uit de weg gegaan, aangezien 
het uitdrukkelijk stelt dat de politie over middelen moet beschikken, met name van 
budgettaire aard, die haar toelaten om te functioneren zoals de wetgever het gewild 
heeft, namelijk in een geïntegreerd systeem. Dat geïntegreerde systeem is er een van 
noodzakelijke en onvermijdelijke solidariteit tussen de federale en de lokale compo-
nent. Daar zij zoals alle federale diensten geconfronteerd wordt met strenge bezuini-
gingsmaatregelen, heeft de federale politie beslist om een bijzondere nadruk te leggen 
op de efficiëntie en rationalisatie bij het aanwenden van haar middelen. Merk op dat 
zij haar aanpak in dit geval steunt op een van de doelstellingen van het nationale vei-
ligheidsplan 2008-2011. Rationalisatie en schaalvergroting zijn onze referenties bij de 
kritische reflectie die wij op dit moment voeren over onze organisatie. Op functione-
ringsvlak, doen wij het uiterste om wat wij in ons jargon de “ongemakken” noemen, 
te beheersen, meer bepaald de prestaties die aanleiding geven tot het betalen van ver-
goedingen voor bijkomende werk, avond- of weekendwerk. Secretariaten en andere 
administratieve ondersteuningseenheden worden gehergroepeerd.

We hebben eveneens een proces van “calogisatie” nagestreefd, zodat functies die 
voorheen door leden van het operationeel kader werden vervuld, werden opgenomen 
door administratief en logistiek personeel. De inspanningen in deze richtingen zijn 
onverminderd voortgezet, maar er zijn ook verplichtingen waarop men niet kan be-
snoeien en bovendien moet men zich hoeden voor drastische maatregelen die te snel 
of te radicaal zouden zijn. Zo is bijvoorbeeld gebleken dat een versnelde calogisatie 
aanleiding gaf tot het risico op het verlies van ervaring en know how van personeels-
leden die mettertijd echt “het geheugen” van hun dienst werden. De vraag van de 
overdracht van kennis heeft zich op die manier gesteld met een ongewone scherpte. 
Zij blijft uiteraard volledig aan de orde voor de toekomst.

Naast onze bezorgdheid in termen van efficiënte en zuinigheid, hebben wij een re-
flectie nagestreefd en verdiept over de essentiële taken van de federale politie in het 
bijzonder. Een dergelijke reflectie dringt zich voortdurend op, en des te meer in een 
context van budgettaire beperkingen. De doelstelling is niet en kan niet zijn om om 
het even welke opdracht over boord te gooien om zo besparingen te allen koste door 
te voeren. De doelstelling is in de eerste plaats capaciteiten heroriënteren teneinde op 
correcte manier te kunnen blijven doen hetgeen men mag verwachten van een politie-
dienst, en datgene zelfs nog beter te doen.

Laten we ons nochtans behoeden voor simplistische benaderingen. Een kritische ana-
lyse van een taak veronderstelt – voor elke beslissing die ertoe leidt om haar terug te 
schroeven, haar af te schaffen of uit te besteden – dat men nagaat welke gevolgen dat 
zou hebben voor de toestand en de toekomst van het personeel dat zich er mee bezig 
hield, op het vlak van de kosten-baten van de operatie, op de kwaliteit van de door 
derden geleverde prestaties in zake beschikbaarheid en vertrouwelijkheid. Men moet 
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zich er ook voor behoeden om te overhaast te werk te gaan en voordurend de dubbele 
reeks opdrachten van de federale politie in gedachten houden: de gespecialiseerde en 
bovenlokale politieopdrachten enerzijds en de ondersteuning anderzijds. Zowel het 
ene als het andere verzekeren, vereist flexibiliteit, professionalisme, beschikbaarheid, 
diversiteit en teamgeest. Dit alles veronderstelt eveneens de onontbeerbare middelen 
en personeel. En de uitdrukking “onontbeerbaar” is nog niet sterk genoeg als ik een 
glimp opvang van bepaalde bedreigingen die op de werking van de geïntegreerde 
politie wegen. Want hier ligt de daadwerkelijk uitdaging waarmee wij geconfronteerd 
worden en ik wil mezelf ter zake graag verduidelijken.

6. De verdediging van het model van de geïntegreerde werking

Zoals ik aangehaald heb, is de federale politie belast met zowel operationele als niet 
operationele ondersteuningstaken voor de overheid en voor de lokale politie. De fe-
derale politie heeft de verantwoordelijkheid voor een hele reeks samenwerkingsme-
chanismes tussen de twee politiebestanddelen die gericht zijn op de geïntegreerde 
werking. Ik denk hierbij aan de basisopleiding, ICT, het beheer van de algemene da-
tabank, de niet-operationele ondersteuning in al zijn vormen… . Een heel aantal vast-
stellingen en aanbevelingen van de Federale politieraad hebben betrekking op deze 
items. De huidige budgettaire conjunctuur vergt dat we hier nog meer aandacht be-
steden, het gaat immers om de gezonde werking van de geïntegreerde politiedienst, 
gestructureerd op twee niveaus. De goede geïntegreerde werking hangt inderdaad in 
grote mate af van de kwantiteit en de kwaliteit van de ondersteuning die de federale 
politie zal kunnen blijven bieden. Omgekeerd dragen belangrijke tekortkomingen in 
dat opzicht de kiem in zich van een risico op de ontwikkeling van politie-entiteiten 
die zich op zichzelf terugplooien. Aangezien “Brussel” niet snel of niet goed genoeg te 
gemoed komt aan legitieme verwachtingen, zouden die een kostbare zelfbedruiping 
in de hand kunnen werken die potentieel de afwijkingen in zich draagt van vóór de 
hervorming. Kortom, het tegenovergestelde van de geïntegreerde werking.

Onze uitdaging is dus helder: alles in het werk stellen om onze essentiële bijdrage te 
garanderen tot de geïntegreerde werking en het verzorgen van onze gespecialiseerde 
politieopdrachten, hoewel de middelen niet altijd voldoende volgen. Het aanpakken 
van deze uitdaging is een kans geven aan ons nieuwe politielandschap om zijn meer-
waarde te blijven bewijzen. Het verslag van de Federale politieraad geeft ons richt-
snoeren die ons aanmoedigen verder in die richting te gaan. Met moet hierin ook, zo-
als in de huidige conjunctuur, een opportuniteit kunnen en willen herkennen om een 
andere wending te nemen. Wat men van ons verwacht is dat we deze kans grijpen met 
veel energie, veel creativiteit en ons personeel, in feite het meest belangrijke kapitaal.
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De evaluatie geëvalueerd:  
“werven” voor de lokale politie

Dirk Van Nuffel1

Deze bijdrage wil een licht werpen op een aantal geloofs- en pijnpunten van de lokale 
politie bij de evaluatie van 10 jaar politiehervorming.

De federale politieraad heeft maandenlang gewikt en gewogen maar zij is daarbij uit-
sluitend bezig geweest met de evaluatie van wat per slot van rekening de sterkste of 
alleszins de minst zwakke schakel van de veiligheidsketen mag genoemd worden.

Andere schakels zitten nu terecht meer in het politieke blikveld: de schaalvergroting 
van de gerechtelijke arrondissementen, de rationalisatie en specialisatie van het open-
baar ministerie2, de strafuitvoering met het verhogen van de cellencapaciteit, de psy-
chiatrische zorg van misdrijfplegers, gesloten instellingen voor minderjarige daders, 
het elektronisch toezicht. Daarnaast is het helemaal nog zo slecht niet dat bestuurlij-
ke en gerechtelijke overheden, bv. naar aanleiding van incidenten in de Anderlechtse 
wijk Kuregem, publiek in debat gaan rond handhavingsmodellen als zero tolerance in 
(groot)stedelijke gebieden.

1.  Evaluatie van politieorganisatie, niet van politiefunctie

Het uitgebrachte evaluatierapport deed inderdaad bijna vergeten dat politieorganisa-
tie en politiefunctie geen synoniemen zijn. Een visietekst van de Nederlandse politie 
echter, “Politie in ontwikkeling”, noemt de politiefunctie “…de activiteit, gericht op het 
handhaven van gezamenlijke normen en regels en het beschermen van leven, vrijheid en eigen-
dom. Het is een functie die door verschillende organisaties, publieke en private, wordt uitge-
oefend en waarover de zeggenschap verdeeld en versnipperd is, als er tenminste al overal een 
duidelijke, doelmatige en doeltreffende zeggenschap zou bestaan”3.

Naar de Belgische context toe roept dit al onmiddellijk een aantal erg principiële en 
misschien net daarom – want dit is België – angstvallig te mijden vragen op.

In 2009 is het Belgisch Staatsblad afgeklokt op 83.000 bladzijden nieuwe regels. 20 
jaar geleden, in 1989, waren het er amper 21.000. Twintig jaar Staatsblad is goed voor 
937.718 bladzijden regelgeving en officiële mededelingen4!

1 Hoofdcommissaris van Politie, Korpschef PZ Damme/Knokke-Heist, Voorzitter van de Vaste 
Commissie van de Lokale Politie

2 Rondschrijven van 21 januari 2010 van de Procureur-generaal bij het Hof van Beroep te Gent met 
de protocolakkoorden betreffende het parketsamenwerkingsverband en de steunverlening bin-
nen de provincies West- en Oost-Vlaanderen en waarbij een specialisatie tussen de verschillende 
parketten in het ressort wordt doorgevoerd en implicaties op de werking van de politiediensten te 
verwachten zijn ; zie ook De juristenkrant, 27 januari 2010, p. 8-9

3 Politie in ontwikkeling. Visie op de politiefunctie, NPI, Den Haag, mei 2005, p. 51
4 De Standaard, 2 januari 2010
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Er is meer nodig dan een toevallige staatssecretaris voor administratieve vereenvou-
diging opdat onze samenleving zich de vraag durft en kan stellen of er nu nog meer 
gereguleerd dan wel gedereguleerd moet worden. Dit heeft minder te maken met de 
ene of andere politieke maatschappijkeuze dan met de bekommernis wie dan wel 
voor de normhandhaving en conflictregulering moet instaan. In elk geval justitie en 
de reguliere politie niet meer alleen!

Wat bovendien gezegd over de regeldrift in wat in het juridisch jargon de bijzondere 
bestuurlijke politie wordt genoemd : stedenbouw, milieuzorg, financieel-economische 
wetgeving, sociaal strafrecht, … en zoveel andere aspecten van het maatschappelijk 
leven. Moet of kan voor dit alles nog een dominante rol in handhaving en toezicht 
voor de klassieke politiedienst weggelegd blijven? Zijn de inzetmogelijkheden en 
middelen van meer gespecialiseerde diensten en agentschappen onderbenut of ge-
woon ontoereikend?

De opeenvolgende staatshervormingen verleggen onvermijdelijk het zwaartepunt 
van de regelgevende bevoegdheid van de nationale overheid naar de gewesten en 
gemeenschappen. Voor handhaving en bestraffing echter blijft men vooral een beroep 
doen op vaststelling en onderzoek door de reguliere politiediensten en de klassieke 
justitiële afhandeling. Die worden dan weer hoofdzakelijk door de federale overheid 
aangestuurd en gefinancierd. Vooral dit laatste wordt een prangend vraagstuk nu zo-
wel bij justitie als politie budgettaire schaarste en deficit spending tot ingrijpende keu-
zes en prioriteitenstelling dwingen. Deze ontwikkeling biedt meer opportuniteiten 
dan bedreigingen! De gewestelijke administraties hebben met gemachtigde ambte-
naren, dikwijls met de bijzondere hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie, 
mankracht en deskundigheid in huis om vaststellingen te doen of binnen rechtsze-
kere voorwaarden dwangmaatregelen, administratieve geldboeten of andere sancties 
aan overtreders op te leggen. Geïntegreerde werking – samenwerking dus! – om “de 
sterke arm” te verlenen en gecoördineerde acties op het getouw te zetten biedt de on-
vermijdelijke en juiste uitweg. Deze aanpak moet in de nabije toekomst veel beter be-
leidsmatig worden ingebed. Het vereiste beslissingsforum hiervoor heeft recent vorm 
gekregen met de “Interministeriële conferentie inzake veiligheid- en handhavingsbe-
leid”. Deze conferentie besliste op 22 februari 2010 op haar beurt tot de oprichting van 
een werkgroep “Kadernota integrale veiligheid”, meteen de aanzet tot een langeter-
mijnvisie over het veiligheidsbeleid. Daarmee wordt ingespeeld op een aanbeveling 
van de federale politieraad. Eindelijk, want dat daar wel dringend nood aan bestaat, 
moet blijken uit de herhaalde vaststelling dat iedereen zich wel wil profileren om nor-
movertreding aan te pakken en daarvoor te pas en te onpas (?) een beroep wil doen 
op de politie.5

De programmawet van 30 december 2009 verwacht van de politie dat zij zeer actief 
participeert in de controle op het niet-betalen van de verkeersbelasting.6 Is de strijd 
tegen dergelijke vorm van al bij al beperkte fiscale fraude een kerntaak voor de poli-
tie?

5 VAN NUFFEL, D., “Blauw staat niet in steraanbieding”, in Tot de kern van de zaak. Het politio-
nele kerntakendebat. Orde van de dag, afl. 33, 48-54.

6 Door de invoeging van een nieuw art. 33 in het Wetboek van de met inkomstenbelastingen gelijk-
gestelde belastingen, Belgisch Staatsblad, 30 december 2009, p. 82341
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Ook met diverse bepalingen in de programmawet van 23 december 2009 wordt on-
voldoende de kans gegrepen om duidelijk te maken dat andere overheidsdiensten en 
ambtenaren bij voorrang kunnen en moeten optreden bij de aanpak van inbreuken op 
sommige sociale en fiscale wetten. Dit geldt vooral als deze inbreuken met adminis-
tratieve geldboeten kunnen worden gesanctioneerd.7

Omdat justitie, en niet het minst in de strafuitvoering, faalt, wil men de politie inten-
ser en verregaand belasten met opdrachten die onmiskenbaar andere actoren toeko-
men zoals de griffies, de penitentiaire administratie en de justitiehuizen. Als de politie 
al de kans krijgt om in de beleidsvoorbereiding te participeren, moet zij zich regelma-
tig behoorlijk assertief opstellen om de boot af te houden.8

Meer politie in België dan in onze buurlanden? Er worden vragen gesteld bij de effec-
tiviteit van ons politiebestel maar zelden wordt er in één adem op gewezen dat poli-
tiemensen taken worden toevertrouwd die in het buitenland de wenkbrauwen doen 
fronsen.

Artikel 25 van de wet op het politieambt en de ministeriële omzendbrief van 1 decem-
ber 2006 op de oneigenlijke politietaken, die gelden als een zeer schoorvoetende inlei-
ding op het kerntakendebat, worden dus wel heel snel opzijgeschoven als het de ene 
of andere minister goed uitkomt. Enige assertiviteit vanwege de politiediensten zelf 
is dus nodig wanneer zij de kans krijgen standpunten te vertolken in zo’n debat dat 
overigens gemengde gevoelens oproept.

2.  Besparingen: bedreigingen of kansen?

Zowel bij federale als lokale politie wordt gehoopt dat de discussie rond kerntaken 
enig soelaas zou bieden, nu de budgettaire ruimte wordt ingeperkt. Dat laatste is nu 
al heel nadrukkelijk zichtbaar bij de federale politie, maar men moet er zich geen be-
goochelingen rond maken: het zal in de nabije toekomst ook bij de meeste politiezones 
heel tastbaar worden.

Als de federale politie moet besparen op haar steuntaken, en dat is nu het geval, dan 
raakt dat onvermijdelijk ook de 196 politiezones en eigenlijk het wezen van de geïn-
tegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus. Het unieke Belgische politiemodel 
staat of valt met de toepassing van de beginselen van complementariteit en subsidiari-
teit. Zij vormen het bindweefsel tussen alle lokale en federale politiediensten, zowel in 
het eigenlijk operationeel politiewerk als bij het beheer van personeel en middelen.

Steevast wordt naar het mogelijk afstoten van taken verwezen om op financieel vlak 
de eindjes aan elkaar te kunnen knopen. Niemand hoort het graag, maar de schaarste 
aan financiële middelen zou de spoorslag voor het politieleiderschap moeten zijn om 
niet alleen effectiever maar ook efficiënter te werken. Proberen sommigen met een 
vlucht in de kerntakendiscussie niet aan deze uitdaging te ontsnappen?

7 Programmawet van 23 december 2009, Belgisch Staatsblad, Editie nr. 433, 30 december 2009, p. 
82310 e.v;

8 Zoals toezicht op het huisarrest en contactverbod voor minderjarigen, de onmiddellijke inhou-
ding van het rijbewijs bij de betekening van het vonnis tot verval een voertuig te besturen, het 
begeleiden van nabestaanden bij “waardig afscheid nemen”, enz …
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In de geïntegreerde politie wordt nog dikwijls met capaciteit en dus geld gemorst en 
men kan dit echt niet altijd op het conto van het administratief statuut schrijven.

Deelnemers aan baremische opleidingen of vormingen die toegang verlenen tot ge-
specialiseerde betrekkingen of deze gespecialiseerde vakkennis moeten onderhou-
den, rapporteren al te vaak nodeloze herhalingen, docenten die onvoldoende ad rem 
zijn of niet eens komen opdagen, pauzes tussen lesuren die veel te lang uitlopen, les-
dagen die twee uren vroeger dan gepland aflopen… Het blijken niet eens toevallige 
incidenten maar wijd verspreide praktijken.

Het zelfsturend vermogen van politiemensen op de werkvloer wordt nog schromelijk 
overschat. Eenheden die 24-uren permanentie verzorgen, hebben al te dikwijls en-
kel de interventiefunctionaliteit voor ogen en vullen “dode” momenten onvoldoende 
spontaan in met andere opdrachten zoals gerichte surveillance of verkeershandha-
ving. Zo gaat natuurlijk veel capaciteit en productiviteit verloren die met een informa-
tiegestuurde aanpak en verantwoordelijke operationele leidinggevenden kan worden 
teruggewonnen.

De vijf pijlers van de gemeenschapsgerichte politiezorg9 worden nog onvoldoende 
beleefd en in de dagelijkse politiepraktijk vertaald. Het illustreert dat een nieuwe po-
litiecultuur nog lang niet verworven is. De zeven basisfunctionaliteiten10 doorkruisen 
nog te weinig de afdelingen en diensten van een politieorganisatie, zowel op het fede-
rale als lokale niveau. Verkokering levert een capaciteitsdeficit op!

De politie-informatica blijft een zorgenkind en ook dat kost veel geld.
De algemene nationale gegevensbank (ANG) mag er wel wezen maar het ontbreekt 
de politie nog altijd aan voldoende en afdoende taakondersteunende informaticatools 
die het dagelijkse politiewerk kunnen ondersteunen. Er zijn in dit domein het voor-
bije decennium onvoldoende fundamentele keuzes gemaakt en dit laat zich nu pijnlijk 
voelen. Pas nu start een eerste poging om een omvattende ICT-strategie te ontwikke-
len. Meteen wordt de wel bijzonder pijnlijke vaststelling gedaan dat niemand nog een 
klare kijk heeft op de (niet-)besteding van miljoenen euro’s die de voorbije jaren voor 
de ontwikkeling van politiesoftware werden opzijgezet. Zowel de federale politiebe-
grotingspost “gemeenschappelijke werking en steun” als een deel van het verkeers-
veiligheidfonds die hiervoor de vereiste middelen moeten leveren, ogen weinig trans-
parant. Men heeft wel de mond vol van optimale bedrijfsvoering maar stuurborden, 
die beslissers moeten toelaten de voortgang van informaticaprojecten te bewaken en 
investeringskeuzes te maken, zijn er omzeggens niet.

3.  Kerntakendebat: community policing op de helling?

Tijdens enkele studiedagen van het Centrum voor Politiestudies, een bijzonder waar-
devolle aanvulling op het evaluatieverslag “10 jaar politiehervorming” overigens, 
vertolkten sommige academici de vrees dat het kerntakendebat ertoe zou kunnen lei-

9 Externe oriëntering, probleemoplossend, partnerschap, verantwoording afleggen, bekwame be-
trokkenheid 

10 Interventie, lokale opsporing en onderzoek, onthaal, slachtofferbejegening, wijkwerking, ver-
keerszorg en handhaving van de openbare orde
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den dat de politie zich terugplooit op een erg defensieve politie waarbij zij dan zelf het 
geweldsmonopolie, ordehandhaving en opsporing, als exclusief criterium zou gebrui-
ken om uit te maken wat wel en wat geen politietaken zijn. Kortom, l’état gendarme 
of de veiligheidszorg in de 19e eeuwse liberale koepelstaat! Community policing zou 
daardoor in de verdrukking kunnen komen en politie en samenleving zouden van el-
kaar kunnen vervreemden. Het ligt allemaal wat complexer en genuanceerder maar 
uiteindelijk zou het daar op neerkomen.

De verankering met de gemeenten, en dat geldt ook voor de meergemeentenzones, 
waarborgt echter dat de politie naast crimefighting ook een ruimere maatschappelij-
ke dienstverlening op zich neemt. Basisfunctionaliteiten zoals wijkwerking, verkeer, 
slachtofferbejegening, onthaal en niet te vergeten de interventie, hangen daar onver-
mijdelijk nauw mee samen. Natuurlijk zijn er aan die dienstverlening grenzen te stel-
len en mogen excessen al eens aangeklaagd worden, ook omdat daarmee duidelijk 
wordt gemaakt dat onze verzorgingsstaat niet altijd waarmaakt wat ze voorspiegelt 
en dat gemeenschapszin en solidariteit bij de burgers al te veel plaats moeten ruimen 
voor individualisme en egoïsme.

Politienoodhulp zou dat moeten opvangen maar dat kan uiteraard niet onbeperkt! De 
afbakening van wat onder “noodhulp” wel of niet meer kan, mag gerust voorwerp 
van debat worden.

Uit haar dienstverlening put de lokale politie in elk geval in grote mate de legitimiteit 
voor haar gemeentelijke financiering, goed voor jaarlijks ongeveer anderhalf miljard 
euro. Noch de federale rompstaat, noch de gewesten, zullen ooit dit financieel enga-
gement overnemen om een politie op de been te houden waar lokale dienstverlening 
evenveel op de voorgrond zou staan. Het zou trouwens onverstandig zijn want op-
nieuw leiden tot een proliferatie van politiediensten. Heel illustratief in dit verband is 
de hergeboorte van de police municipale in Frankrijk om de kloof tussen de nationale 
politiediensten en de lokale gemeenschappen te overbruggen11. De mogelijke verdere 
opgang van de gemeenschapswachten en de private bewakingsdiensten in eigen land 
kan ook in ons land tot vervreemding tussen samenleving en politie leiden. Als de lo-
kale politie zich over haar kerntaken wil bezinnen, mag zij dit zeker nooit uit het oog 
verliezen. Zij moet er zich dus voor hoeden vele dagelijkse taken te snel als “oneigen-
lijk” te benoemen. De lokale politie zal gemeenschapsgericht zijn of zij zal niet zijn!

4.  De politiestructuren niet in vraag!

Het oordeel van een buitenstaander is dikwijls verrassend scherpzinnig en ad rem. 
Dat zal wel zeker zo zijn wanneer die buitenstaander academicus en… Nederlander 
is:

“Een verbazingwekkend bestel, dat Belgische bestel. Een wonder eigenlijk dat het func-
tioneert. Twee soorten politie – lokaal en federaal – binnen het kader van één geïnte-
greerde politie. Maar liefst 196 verschillende politiezones, waarvan een deel meer dan 
één gemeente beslaat. En, onnavolgbare constructies als de Dirjud en Dirco om inhoud 

11 Les Français et leur police : les raisons d’un divorce, in Marianne Magazine, 16-22 maart 2010, p. 62-77
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te geven aan de geïntegreerde werking. Inderdaad: een wonder dat dat in de praktijk 
ook werkt.
En vooral ook een wonder – maar tegelijk een belangrijke les – dat een dergelijk complex 
bestel wel een einde heeft gemaakt aan de politieschandalen die België zo lang heeft ge-
kend. Inderdaad: een prestatie van formaat. Zelfs als het bestel misschien geen schoon-
heidsprijs verdient.”12

Nogal wat politiewetenschappers in het buitenland, maar ook in België, stellen dat 
er een wetmatigheid is in de ontwikkeling van politieorganisaties in de richting van 
een onvermijdelijke schaalvergroting. België kent echter vandaag een nationale poli-
tie als het aankomt op de bestrijding van internationale en georganiseerde crimina-
liteit, op bestuurlijke infogaring en terrorismebestrijding. Voor die opdrachten is de 
geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus, te beschouwen als een echte 
nationale politie, op voorwaarde natuurlijk dat de daartoe vereiste bedrijfsprocessen 
en procedures, vervat in talrijke onderrichtingen, ook nauwgezet worden nageleefd, 
uitgevoerd en verder ontwikkeld.

Er bestaat in de federale politieraad een consensus, en het lijkt vandaag ook een poli-
tieke consensus, om niet te raken aan de schaalgrootte van de politiezones of tenmin-
ste het initiatief daartoe over te laten aan de gemeentebesturen. Er is echter hoege-
naamd geen lokale politieke bereidheid daartoe. Toch moet men blijven ijveren voor 
politiezones die elk voldoende capaciteit en kwaliteit in huis hebben om de 7 basis-
functionaliteiten behoorlijk in te vullen en waarbij interzonale akkoorden vooral een 
vangnet bieden in gevallen van nood en overmacht. Realisme gebiedt echter vandaag 
te pleiten voor het intensifiëren van die zonale akkoorden en de verdere ontwikke-
ling van politiezorgregio’s als intenser samenwerkingsverband tussen politiezones. 
Niets sluit uit dat deze in een verdere toekomst, wellicht opnieuw onder druk van 
begrotingsbesognes en financieringsmechanismen, tot volwaardige bedrijfseenheden 
uitgroeien.

Het evaluatierapport van de federale politieraad, laat, overigens net als de opeenvol-
gende verslagen van de zgn. Commissie De Ruyver, de indruk bestaan dat het met de 
Belgische politie goed gaat en met de lokale politie bovendien beduidend beter dan 
met de federale. Dit beeld is wellicht net iets te rooskleurig voor nog te veel politiezo-
nes waar wordt gedraaid op routine en onvoldoende stelselmatig wordt gewerkt aan 
kwaliteitsverbetering, aan meer effectiviteit en vooral aan meer efficiëntie. Het ont-
breekt er aan innoverend vermogen maar helaas niet aan berusting, zeker als het om 
de heersende politiecultuur gaat. Dat dit gelukkig geen algemeen beeld is, vormt net 
de sterkte van de zeer gedecentraliseerde organisatie die de lokale politie kenmerkt.

5.  Naar een excellente lokale politie: 7 “werven”!

Het evaluatierapport van de federale politieraad formuleert talrijke aanbevelingen en 
zowat iedereen selecteert er nu die uit die voor hem of haar het belangrijkst of meest 
dringend lijken. In deze bijdrage wordt getracht op de eerste plaats de verwachtingen 
van de lokale politie op te lijsten.

12 Lex CACHET in een toespraak bij de toekenning van een Gents eredoctoraat aan prof. dr. Cyril 
Fijnaut, Symposium (Straf)rechtshandhaving België/Nederland”, Universiteit Gent, 10 december 2009 



De evaluatie geëvalueerd: “werven” voor de lokale politie 

Maklu 253

5.1.  Wieden in het administratief statuut!

In haar evaluatie wijst de federale politieraad herhaaldelijk op het personeelsstatuut 
dat loodzwaar weegt op de werking van de politiediensten. Het stelsel van toelagen 
en premies en de vermeende verworven rechten die daarmee opgeëist worden, staan 
haaks op concepten van bedrijfsvoering zoals flexibiliteit, jobrotatie, optimale capaci-
teitsaanwending en innovatie. Vrijwel alles steunt op vrijwilligheid en de vrije keuze 
van de individuele medewerker is nu éénmaal behept met overwegingen van per-
soonlijk comfort en materieel voordeel. We mogen daar niet naïef in zijn maar daar 
evenmin in berusten.

Door de wel unieke statutaire omgeving is het vraag- en aanbodprincipe op de politie-
arbeidsmarkt omgedraaid. Niet de aspirant of kandidaat zoekt een politiezone maar 
politiechefs moeten een paringsdans uitvoeren om versterking naar het eigen korps 
te halen! Rekwisieten daarbij zijn niet echt voorhanden omwille van het eenheidssta-
tuut. Misschien best ook, want dan zouden armere en sterk verstedelijkte zones het 
nog moeilijker krijgen en zou de politiecapaciteit al helemaal niet gealloceerd worden 
op de plaatsen waar ze op grond van objectieve maatstaven vooral hoort te zijn.

De instroom van nieuwe operationele medewerkers in de 196 politiezones toont in-
derdaad een heel disparaat beeld. Veel korpsen slagen er niet in het basis- en mid-
denkader voldoende aan te vullen hoewel daartoe nochtans de vereiste lokale per-
soneelskredieten voorhanden zijn. De federale politie torst dan weer de loonlast van 
afgestudeerde aspiranten die zich niet aangetrokken voelen tot vacatures omdat de 
werkplek naar hun zin te ver van de woonplaats verwijderd is. Het contrast met de 
verplichte overplaatsingen van militairen bij de afslanking van de krijgsmacht en het 
opdoeken van kazernes kan niet groter zijn! Dit schreeuwt om een creatievere aanpak 
zoals sleutelen aan het recruteringsproces waarbij de politiezones voortaan onmiddel-
lijk na de nationale selectieproeven aspiranten zouden benoemen onder voorbehoud 
van slagen in de basisopleiding aan een politieschool. Deze denkpiste is de moeite 
waard op voorwaarde echter dat meer wordt geïnvesteerd en strenger geëvalueerd 
tijdens langere praktijkstages die van de opleiding onlosmakelijk deel uitmaken maar 
in de benoemende politiezone plaatsvinden.

De ontzaglijk veel statutaire overgangsbepalingen waren eigenlijk bedoeld om het en-
gagement van het personeel in de nieuwe politiestructuur – laat het mij oneerbiedig 
stellen – af te kopen! De verworven rechten, die daaruit voortvloeien, hypothekeren 
een gezond universeel beginsel zoals gelijk loon voor gelijk werk. Ze worden best zo 
snel mogelijk gedeleted vooraleer men bij een volgend sociaal overleg hun uitdovend 
karakter wel eens zou beginnen in vraag te stellen.

De rode en anderskleurige lopers hebben geleid tot een te groot officierenaantal en 
meteen in heel wat gevallen de kwaliteit van het leidend kader ondergraven. Dezelfde 
overtallen zullen nog jaren de instroom van ‘young potentials’ in het politieleiderschap 
hypothekeren. Daarom is het zo belangrijk om oudere officieren onder aanvaardbare 
geldelijke voorwaarden opnieuw de kans te bieden de politie wat vroeger dan op de 
pensioengerechtigde leeftijd te verlaten en dus plaats te maken voor aankomend lei-
dinggevend talent. Het plan rijpt zeer snel om dit te realiseren door een verlof, vooraf-
gaand aan het pensioen, vanaf 58 jaar. Zo’n constructie stond bij de politiehervorming 
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van 10 jaar geleden al op het verlanglijstje als alternatief voor een stelsel van “gouden 
handdrukken” maar werd toen onvoldoende uitgewerkt en gestimuleerd. Nu wordt 
ze onontbeerlijk om de excellente politiewerking een doorstart te geven!

Tegelijkertijd is in heel wat korpsen en diensten het middenkader ontvolkt. Voldoende 
en bekwame hoofdinspecteurs zijn nochtans onmisbaar voor de operationaliteit van 
de politie en voor de omkadering van de terreinwerkers. Het blijft echter wachten op 
een breed en goed overlegd actieprogramma om hierin te voorzien en dus wordt op 
de plaatselijke creativiteit in het management van politiezones gerekend.

5.2.  De illusie van het vereenvoudigd tuchtrecht

Evaluatie, plannings- en functioneringsgesprekken, faciliterend en coachend leider-
schap in de openbare dienst en dus ook in het politieambt, volstaan niet altijd om alle 
medewerkers te bewegen tot productiviteit, kwaliteitsvol werk, klantvriendelijkheid, 
integriteit en het intens beleven van de deontologische code. Er rest dan weinig. Or-
demaatregelen worden verguisd omwille van een parfum van willekeur van de chef 
en dan zou tucht als ultieme managerial tool moeten overblijven.

Het huidige tuchtrecht haalt het moeiteloos van het strafprocesrecht als het om pro-
cedureregels en juridismen gaat. Algemene beginselen van behoorlijk bestuur zijn 
blijkbaar onvoldoende om billijkheid en het evidente recht op verdediging te ver-
zekeren. Het kost een overheid een veelvoud aan inspanning in verhouding tot het 
“leed” dat een personeelslid met een opgelegde tuchtstraf wordt aangedaan! Vanuit 
bedrijfseconomisch oogpunt moeten tuchtprocedures dus stellig worden afgeraden! 
Het tuchtrecht is in elk geval aan een grondige bijsturing en vereenvoudiging toe, 
maar... Voorstellen in die zin zoals een beperkte uitbreiding van de tuchtbevoegdheid 
voor de politiehiërarchie stoten op weerstand van de vakorganisaties van het politie-
personeel. Zij pleiten dan weer voor een rechtsprekend tuchtorgaan dat liefst paritair 
wordt samengesteld. Dit vindt dan weer geen genade in de ogen van de burgemees-
ters die als hoofd van de lokale politie hun tuchtrechtelijke bevoegdheden zeker niet 
ingekort willen zien. Eigenlijk gaat wie pleit voor vereenvoudiging er al te gemakke-
lijk aan voorbij dat de tuchtuitspraak een administratieve rechtshandeling is waarvan 
de Raad van State, eens gevat, angstvallig de strikte procedurevoorschriften bewaakt. 
Er is eigenlijk vrijwel geen andere uitweg dan verder leven met een hooguit licht ge-
amendeerd tuchtstelsel. Om daar nog mee om te kunnen gaan, voorziet men best in 
een kenniscentrum dat de huidige gewone en hogere tuchtoverheden begeleidt bij het 
voeren van tuchtprocedures. Dit zou een nieuwe steunopdracht kunnen vormen van-
wege de geografisch op te schalen federale coördinatie- en steundiensten, de dirco’s 
dus.

Het pleidooi voor een nieuw soepeler, dynamischer en meer gebald administratief 
en tuchtstatuut, dat ook de federale politieraad houdt, is tenslotte niet gespeend van 
enige naïviteit omdat de overheid machtelozer is dan ooit tevoren : er is geen geld 
meer om (nog maar eens) één en ander af te kopen. In 2010 mag niets een vlekkeloos 
Belgische EU-voorzitterschap in de weg staan, 2011 en 2012 zijn in elk geval verkie-
zingsjaren…
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5.3.  Een nieuwe politiecultuur door levenslang leren

Van de politie wordt natuurlijk verwacht dat zij kwaliteit levert. Dat is gemakkelijker 
gezegd dan gedaan want in onze complexe samenleving vormt dit een uitdaging met 
vele dimensies: een dienstverlenende cultuur en houding met klantgerichtheid, flexi-
biliteit, nog meer externe oriëntatie, maar ook het continu ontwikkelen van deskun-
digheid en vaardigheden. Kortom: het intens beleven van de principes en pijlers van 
de excellente politiezorg, wat maar kan door niet langer te jongleren met theoretische 
concepten, maar ze in de dagelijkse praktijk van elke medewerker te vertalen, zicht-
baar en tastbaar te maken.

Het komt er daarbij op aan enige harmonie te bereiken tussen de belangen van de po-
litieorganisatie enerzijds, en het eigenbelang van de individuele medewerkers ander-
zijds. Een win-win-situatie dus, waarbij levenslang leren niet vrijblijvend van ieder-
een wordt verwacht, maar wordt afgedwongen omdat het een conditio sine qua non 
wordt in de loopbaanontwikkeling en (ooit) in een nieuw, breder kader van functione-
le verloning. In het sociaal overleg kan men hieromtrent op termijn wel een consensus 
en nieuw statutair kader bereiken. Van de overheid en het politiemanagement vraagt 
dit een open geest, een grondige bijsturing van het politieonderwijs en de ontwikke-
ling van nieuwe tools. E-learning is daar één van.

Dit wordt een werk van lange adem waarvoor een projectstructuur naast de staande 
politieorganisatie is opgezet. Met de richtlijnen van de Verklaringen van Bologna en 
Kopenhagen voor ogen ligt het in de bedoeling op termijn het politieel beroepsonder-
wijs en het algemeen onderwijs meer op elkaar af te stemmen. De politieorganisatie 
en het politieonderwijs openbreken past perfect in de beoogde excellente politiezorg. 
Ook bij het leren krijgt de politie een nadrukkelijke plaats midden in de samenle-
ving.

Groeien naar een echte lerende organisatie kan maar geleidelijk en gefaseerd. In het 
kader van baremische en voortgezette opleidingen voor het operationeel kader en 
gecertificeerde opleidingen voor het burgerpersoneel bestaat een nog veel te weinig 
ontgonnen aanbod in het algemeen onderwijs. Vooral voor bijscholing van burgerper-
soneel valt niet te begrijpen dat politiescholen opleidingen verstrekken (taalonder-
richt, informatica, onthaal- en communicatietechnieken, ...) die in het volwassenen-
onderwijs in eigen streek evengoed worden aangeboden. Indien politiescholen zich 
uitsluitend zouden toeleggen op vaktechnische politieopleiding zou dit bijdragen tot 
de kwaliteit ervan en bovendien ook alweer kostenbesparend zijn. Verdere mogelijke 
stappen zijn de expliciete erkenning van (deel)opleidingen in het hoger regulier on-
derwijs als basisvorming voor de toegang tot politiefuncties in verschillende kaders 
en gespecialiseerde betrekkingen. Meteen hoeft een zgn. zijinstroom in de politiedien-
sten of een verruiming van externe recrutering met inbreng van deskundigheid in 
meer gespecialiseerde en leidinggevende functies geen uitzondering meer te zijn.

De lerende organisatie zal tenslotte ook moet klaar staan wanneer de wetgever zich, 
onder druk van de Europese rechtspraak, geroepen zal voelen om iets als de “grote 
Franchimont” opnieuw boven te halen met nog meer rechten en procedurewaarbor-
gen voor zelfs op heterdaad gevatte misdrijfplegers. Videoverhoor en een advocaat 
bij het eerste politieverhoor! Het valt voor het ogenblik nog niet helemaal te overzien 
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wat dit voor de eerstelijnspolitie zal betekenen op het vlak van organisatie en uitrus-
ting maar vooral zal vergen aan individuele competentieontwikkeling van elke poli-
tieambtenaar.

5.4.  Naar wijkagenten “grand cru” en nog veel meer!

De wijkagent wordt nog altijd voorgesteld als de icoon van de gemeenschapsgerichte 
plaatselijke politiezorg. De herwaardering van deze functie wordt al decennia lang 
opgevoerd en moest dus wel in de ministeriële shortlist van aanbevelingen van de 
federale politieraad voorkomen. De opvolging ervan werd toevertrouwd aan de Vas-
te Commissie van de Lokale Politie, die hiervoor een memorandum opstelde dat na 
overleg met de politievakbonden slechts licht geamendeerd werd13.

In de grotere politiezones wordt de basisfunctionaliteit ‘wijkwerking’ steeds meer uit-
gevoerd in wijkteams waarbij naast de wijkinspecteurs andere veldspelers meewer-
ken. Dit gaat van uitgebreide community safety units naar Engels model tot op maat 
gesneden wijkteams, waarin de wijkagent een centrale speler is in interactie met an-
dere, zowel politionele als niet-politionele diensten.

In de kleinere korpsen is de wijkinspecteur nog altijd individueel verantwoordelijk 
voor een welomschreven geografisch gebied en wordt wijkwerking beperkt tot zijn 
professionele activiteit. De wijkfunctie hoeft niet (alleen) verbonden te zijn met een 
territoriale afbakening. Bij de uitoefening ervan kan de wijkinspecteur het aanspreek-
punt voor een gemeenschap zijn : een groot ziekenhuis, een scholengroep, een maat-
schappelijk fenomeen of een doelgroep, zelfs geografisch over een veel ruimer gebied 
dan een wijk verspreid. Dit moet wellicht doorgroeien naar politionele contactperso-
nen met virtuele groepen die via internet, facebook en twitter een behoorlijk hecht ge-
meenschapsgevoel opbouwen.

De wijkwerking wordt voor de algemene politiefunctie nog altijd onvoldoende naar 
waarde geschat. Ze is nochtans cruciaal, zowel op het maatschappelijke vlak (buurt-
problemen, leefbaarheid, samenlevingsopbouw,..) als voor het beheer van veiligheids-
vraagstukken (criminaliteit, politioneel nuttige informatie, dreigingsanalyse, verkeer, 
enz.). Deze waardering hangt ook in grote mate af van de visie van de korpsleidingen, 
van de verwachtingen van de bestuurlijke overheden en – uiteraard – van de compe-
tenties van de betrokken politiemensen.

Bij het begin van de politiehervorming werd de functionaliteit ‘wijkwerking’ inhou-
delijk behoorlijk goed en uitgebreid beschreven.14 Dit verder in elke politiezone op 
eigen maat operationaliseren is een onmiskenbare uitdaging voor de volgende jaren. 
Het voormelde memorandum verstrekt daartoe aanbevelingen op drie niveaus: om-
trent de inhoud van de functionaliteit, over de organisatorische inbedding in de lokale 
politiedienst en inzake het individueel profiel van de wijkagent.

13 zie www.lokalepolitie.be/docman voor de originele en voor de geamendeerde versie; zie ook 
voor een samenvatting: PIRARD, Philip, “De herwaardering van de wijkwerking en wijkinspec-
teur: de wijkinspecteur in de wijkwerking” in Politiejournaal, nr. 3, maart 2010, p. 13-17

14 Ministeriële omzendbrief PLP 10 van 9 oktober 2001 inzake de organisatie- en werkingsnormen 
van de lokale politie met het oog op het waarborgen van een minimale gelijkwaardige dienstver-
lening aan de bevolking
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De functionaliteit wijkwerking moet in een wijkwerkingsplan, verplicht onderdeel van 
het zonaal veiligheidsplan, worden geconcretiseerd en het imago van wijkwerking 
verdient meteen opgekrikt. In elke politiezone zou een wijkinformatiekruispunt de in-
formatie en de kennis in de wijken op een gestructureerde wijze moeten overbrengen 
naar de andere basisfunctionaliteiten, die best langs dezelfde weg ook terugkoppelen 
naar wijkagenten en wijkteams.

Een en ander kan gebeuren binnen het lokale informatiekruispunt (LIK) dat in elke 
zone onmisbaar wordt omdat het dan weer nauw in verbinding staat met het arron-
dissementele informatiekruispunt (AIK) en dus met andere lokale en federale politie-
diensten. Hiermee wordt nog maar eens duidelijk dat gemeenschapsgerichte en infor-
matiegestuurde politiezorg continu met elkaar verweven zijn.

De wetenschappelijke wereld wordt om een deskundige inbreng gevraagd. Het wijk-
werkingsplan moet worden opgemaakt, uitgevoerd, opgevolgd en geëvalueerd via 
een aangeboden toolbox met scanning- en meetinstrumenten, problemsolving- en 
communicatietechnieken. Onderwerpen zoals de rol van de wijkwerking binnen een 
integraal veiligheidsbeleid, de burgerparticipatie, de rol van technologie en informa-
tisering binnen wijkwerking, wijkwerking in een netwerksamenleving en de achter-
haalde minimale norm van één wijkagent voor 4000 inwoners vereisen wetenschap-
pelijke reflectie. Kunnen geen andere criteria naar voren worden geschoven om de 
kwantitatieve en kwalitatieve invulling van de wijkfunctie te normeren?

De functionaliteit moet alleszins uitgroeien tot een werkwoord in de politieorgani-
satie: ‘wijkgericht werken’ of ‘wijkwerken’. Dit is niet langer uitsluitend een soloac-
tiviteit maar weggelegd voor wijkteams en breder, transversaal door de afdelingen en 
diensten van een politiekorps heen.

Een algemeen competentieprofiel van de wijkinspecteur volstaat niet langer. In func-
tie van de specificiteit van een wijk of gemeenschap moet er een zekere oriëntering en 
accentuering gebeuren van sommige vaardigheden en attitudes van deze politieme-
dewerker. Dit kan best meer aandacht krijgen in de toewijzing van een of ander werk-
gebied aan de (kandidaat-)wijkagent. In elk geval moet dus minstens gewerkt worden 
met een nieuwe generatie wijkagenten, die binnen de politieorganisatie in hoog aan-
zien staan: de wijkagent ‘grand cru’ dus!

5.5.  Help politieleiders opstaan (en recht blijven)!

De geïntegreerde politie telt honderden officieren met belangrijke verantwoordelijk-
heden. Een 300-tal onder hen, de zgn. mandaathouders, komen door hun leidingge-
vende functie nadrukkelijker in beeld. Sommigen raken in een ongunstig daglicht, 
soms terecht, soms – zo blijkt na enige tijd – helemaal niet. Dit heeft een vernietigende 
impact, niet alleen op de loopbaan maar ook op hun persoonlijk, familiaal en sociaal 
leven. Hun positie wordt heel snel in vraag gesteld, veel sneller soms dan deze van 
politici of topmensen in andere diensten of overheidsbedrijven. Dat het om politie-
ambtenaren gaat die net omwille van hun ambt (terecht) bekeken en bewaakt worden, 
verklaart dit ongetwijfeld, maar verklaart dit alles?
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Na 1000 dikwijls fel geplaagde dagen als hoofd van de federale politie stelt commis-
saris-generaal Fernand Koekelberg vast dat men nog nauwelijks mensen vindt om 
korpschef te worden. “Wie is er nog zo gek om zijn nek uit te steken met wat we onze lei-
dinggevenden aandoen?15”

Met argusogen wordt er op toegezien dat korpschefs net geen ascetisch leven leiden. 
Naast hun voorbeeldfunctie, zowel binnen de politiegelederen als in de samenleving, 
wordt van hen een grote beschikbaarheid verwacht. Hun diensten zijn meestal de 
klok rond operationeel en elk uur van de dag of nacht kan zich nu eenmaal een inci-
dent voordoen dat hun medeverantwoordelijkheid in het geding brengt. De druk kan 
dus erg hoog zijn en te zwaar wegen. Daarom dringen zich nog meer initiatieven op 
inzake opleiding en ondersteunende begeleiding. Een aantal vormingstrajecten wer-
den al op verschillende plaatsen uitgerold en worden ook fel gesmaakt. De federale 
directie voor relaties met de lokale politie (CGL) doet ook pogingen in die zin maar is 
daar vooralsnog te weinig succesvol in.

De politiehervorming is wel grotendeels het stadium van structuurveranderingen 
voorbij maar er is nog veel business proces engineering nodig en net dit vergt veelal een 
deskundig steuntje. Bestaande initiatieven worden dan ook best spoedig aangevuld 
met een “Centrum voor leiderschap” waarin politiechefs en leidinggevend adminis-
tratief personeel kennis en ervaring verder kunnen uitwisselen en nog meer deskun-
digheid en zelfvertrouwen opdoen. Eén en ander kan trouwens ook door intensiever 
gebruik van nieuwe media langs waar op te richten kenniscentra kunnen worden be-
reikt.

5.6. Wachten op gebruiksvriendelijke politie-informatica

Wie e-learning zegt, zegt ook nood aan een gebruiksvriendelijke geïnformatiseerde 
werkomgeving. Daar is op zijn minst evenveel behoefte aan bij de ondersteuning van 
het operationele politiewerk, zowel voor toezichtstaken en politionele preventie als in 
de recherchefunctie. Zelfs iets zo essentieels in het politiewerk als de zgn. gerechtelijke 
triptiek16 kan niet in de politie-informatica worden gevat. Er wordt vandaag gewerkt 
aan een duidelijker en transparanter strategie en prioriteitenstelling in de politie-in-
formatica. Eindelijk, maar dat is onvoldoende! De informatiegestuurde politiezorg 
verdient meer aandacht en moet doorgroeien naar de zgn. nodale politie. Die nodale 
oriëntering kan geen alternatief zijn voor de “gemeenschappengerichte” politiezorg 
maar is er een belangrijke aanvulling op. Een heel territoriaal begrepen gebiedsge-
bonden politiezorg onderkent onvoldoende het belang van monitoring van nationale 
en internationale stromen van mensen, goederen, geld en vooral informatie. Daarvoor 
heeft ook de politie meer technologie nodig, performanter informaticatoepassingen, 
cameratoezicht en screening-mogelijkheden.

Dat vereist natuurlijk een wettelijk kader met oog voor evenwicht tussen veiligheid 
en effectiviteit aan de ene kant en respect voor privacy en mensenrechten anderzijds. 
De moeizame uitvoering van artikel 44 WPA, de kaduke cameraherstelwet, … tonen 

15 Interview met Fernand Koekelberg, De Tijd, 10 april 2010, p. 40-41
16 Dit is de voorgeschreven identificatie van personen die van een misdrijf worden verdacht door 

een individuele beschrijving, vinger- en handpalmafdrukken en enkele foto’s
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eerder verkramptheid dan geloof in unieke combinaties van technologische creativi-
teit en sluitende procedures om de vereiste evenwichten te waarborgen. Het is noch-
tans mogelijk, zoals recent in Nederland nog mocht blijken met de zgn. “body-scan”, 
om het passagiersverkeer op internationale vluchten tegen terroristische aanslagen te 
beschermen.

Kortom, zelfs in deze periode van precaire overheidsfinanciën, vandaag niet investe-
ren in politietechnologie is zoveel als desinvesteren in de veiligheid die onze samen-
leving in het nieuwe decennium hard nodig zal hebben. Of heeft men nog altijd niet 
geleerd uit de decennialange verwaarlozing van justitie en politie?

5.7.	 Met	de	hulp	van	paardenfluisteraars	…

Zowel het nationale als plaatselijke politiebeleid kennen nog te veel trial and error. Ze 
worden meestal gestuurd (?) door perceptie en politiek kortetermijndenken. De roep 
om evidence based policing klinkt luid. Wat de voorbije 20 jaar wel of niet is aangevan-
gen met karrenvrachten wetenschappelijk onderzoek en wat is opgepikt uit honder-
den studiedagen zou best ook eens het voorwerp van onderzoek uitmaken. In deze 
bijdrage werd al enkele keren vermeld hoe vanuit academische hoek de kwaliteit van 
politiewerk kan verder verdiept worden. Maar er is meer!

De verdere ontwikkeling van de politie en haar plaats in de samenleving vragen een 
voortdurende kritische reflectie. Die taak is mee weggelegd voor een handvol crimi-
nologen en politiewetenschappers want politiemensen, magistraten en politici alleen 
blijken daar onvoldoende toe in staat.

Die beperkte kring academici mogen “horse whisperers” worden genoemd omdat 
zij door hun kanttekeningen anderen inspireren. Paardenfluisteraars kunnen dingen 
in beweging zetten wanneer het al lang niet meer wordt verwacht. Maar misschien 
moeten diezelfde wetenschappers ook hun stem wat luider laten klinken zodat ze 
ook door de decisionmakers worden gehoord en volop geciteerd. Er is tenslotte nood 
aan vermaatschappelijking van het Belgisch politieonderzoek. Het valt op hoe weinig 
schrijf- en leescultuur in onze politiemiddens opgang maken. De politiewetenschap 
moet ontsloten worden voor meer dan 40.000 medewerkers. Wat inspanning, moed en 
enkele gewaagde stellingen in een politiereader kunnen misschien helpen …
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De visie van de minister van Justitie

Stefaan De Clerck1

Inleiding

Deze studiedag is een belangrijk momentum voor de politie. Hij verenigt zowel de 
academische als de politionele wereld en haar overheden. We staan aan het begin van 
een nieuw decennium. We laten het decennium van de geslaagde politiehervorming 
achter ons. Het is tijd om de bladzijde om te draaien en te beginnen aan een nieuw 
hoofdstuk.

In politie en justitie is er zelden tijd om te lang op de lauweren te rusten. Er gebeurt 
elke dag en elk weekend wel iets nieuws. Als Minister van Justitie en voogdijminister 
van de geïntegreerde politie sta ik stil bij de diverse aspecten van de politiewerking 
die ook een impact hebben op justitie en daar vaak mede door bepaald worden. Ik zal 
het ook hebben over de drie prioriteiten die ik naar aanleiding van het rapport vanuit 
Justitie heb naar voor geschoven, te weten:

•	 een transparante financiering;
•	 de politie der gevangenen en gevangenissen;
•	 de informatie-uitwisseling.

Een goede werking van politie is immers een kritieke succesfactor voor een goed wer-
kende justitie.

1. Ketengericht denken en handelen – het belang van partnerschips

Politie en justitie

Deel 1 van het nationaal veiligheidsplan verwoordt het met zoveel woorden: alleen 
een ketengerichte aanpak met politie en justitie als sterkhouders leidt tot echte resul-
taten, leidt tot daadwerkelijke maatschappelijke veiligheid.

Politie en justitie zijn dus sterk aan elkaar verbonden, het zijn communicerende vaten, 
een siamese tweeling. Parket, onderzoeksrechters en politie hebben elkaar nodig om 
te komen tot succesvolle misdaadbestrijding. Politie en Justitie hebben elkaar nodig 
voor een geloofwaardige strafuitvoering. Politie en Justitie moeten op elkaar afge-
stemd zijn inzake op het vlak van de informatie-uitwisseling en de bijhorende ICT.

De hervorming van het gerechtelijk landschap, waarvan het politiek overleg in de ko-
mende weken zal worden hervat zal tevens een impact hebben op dit partnership, en 
ik zal hierbij ook rekening houden met de terechte bekommernissen van de federale 

1 Minister van Justitie ten tijde van de opmaak van deze bijdrage
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politieraad zoals de eenduidige aansturing van de politie door de gerechtelijke over-
heden.

Veiligheid is niet langer een zaak van partnerschip tussen de federale Ministers van 
Binnenlandse Zaken en Justitie alleen. Het federaal veiligheidsbeleid kan alleen suc-
cesvol zijn door de medewerking van gemeenschappen en gewesten. De Interminis-
teriële conferentie veiligheid- en handhavingsbeleid en de kadernota integrale veilig-
heid zijn in dit kader belangrijk. Want wie deel 1 zegt van het huidig NVP weet ook 
dat dit werd toegevoegd om het ontbreken van een nieuwe “Kadernota integrale vei-
ligheid” op te vangen. Een kadernota die er om redenen van logische volgorde nader-
hand ook niet meer gekomen is.

Politie en de academische wereld

Ook met de academische wereld is gezond partnerschip essentieel. Deze afsluitende 
studiedag van een reeks studiedagen over de evaluatie van 10 jaar politiehervorming 
toont aan dat er heel wat mogelijk is. Het Centrum voor Politiestudies heeft op dat 
vlak degelijk werk verricht.

Partnership met de academische wereld betekent ook:

•	 het samengaan van privé en overheid in de strijd tegen de cybercriminaliteit, die 
voor meer de dan helft van de vermogenscriminaliteit verantwoordelijk is;

•	 de sterke deelname van de academische wereld bij de ontwikkeling van een visie 
op politie;

•	 de bijdrage van de universitaire wereld bij de aanpassing van de financiering van 
de lokale politie. Hier kom ik later nog op terug.

Stuk voor stuk voorbeelden van hoe belangrijk het partnerschip met de academische 
wereld is maar ook hier moeten we blijvend aandacht hebben om de kloof die er soms 
wel is in de hoofden te overbruggen. Bridging the gap. Verbeteren en vernieuwen.

De informatie-uitwisseling

Binnen dit ketengericht denken neemt de informatie-uitwisseling een bijzondere 
plaats in. Het verbeteren hiervan was een van de driving-forces van de politieher-
vorming en het is nog steeds één van mijn prioritaire aandachtspunten. De recente 
ontknoping in de zaak RJ heeft aangetoond dat de politiehervorming voor een posi-
tieve cultuurverandering heeft gezorgd. De ontknoping was het resultaat van samen-
werking en informatie-uitwisseling door de federale gerechtelijke politie van Leuven, 
Hasselt en voor een klein maar niet onbelangrijk deel ook Turnhout onder leiding van 
Parket en onderzoekrechters. Een dossier waarin de bereidheid tot samenwerking los 
van het belang van de eigen dienst of het eigen korps essentieel is gebleken.

Een pijnpunt blijft spijtig genoeg nog steeds de uitvoering van het artikel 44 van de 
wet op het politie-ambt. Dit heeft ernstige vertraging opgelopen door de eis van be-
paalde politieke partijen om sommige principes niet langer enkel bij KB te regelen 
maar in te schrijven in de wet. Ik heb de ‘werkgroep 44’, die sinds vorig jaar wordt ge-
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leid door het College van Procureurs-generaal, gevraagd om nog voor afloop van het 
parlementair jaar een wetsvoorstel en aangepast ontwerp KB uit te werken.

Ook de wederzijdse afstemming van de ICT van justitie en politie is cruciaal, te begin-
nen met de elektronische uitwisseling van alle relevante gegevens en volledige PV’s 
in plaats van enkel en alleen bepaalde basisentiteiten. Voorwaarde hiervoor is ook dat 
eerst lokale en federale politie beter op elkaar afgestemd geraken.

De interministeriële conferentie veiligheid- en handhavingsbeleid als bijzondere vorm van 
institutioneel partnership

Diverse samenlevingsaspecten hebben een impact op het veiligheids- en handhavings-
beleid en vallen onder bevoegdheden verspreid over de diverse bestuursniveaus. Het 
is bijgevolg belangrijk dat ook de regeringen van gemeenschappen en gewesten het 
veiligheidsbeleid in overleg mee aansturen.

Het is vanuit deze vaststelling dat de interministeriële conferentie veiligheid- en 
handhavingsbeleid werd opgericht door de Ministers van Justitie en Binnenlandse 
Zaken. Het is eigenlijk een bijzondere vorm van institutioneel partnership. Een con-
creet initiatief inzake samenwerkingsfederalisme. Deze conferentie zal deze maand 
voor de eerste maal samenkomen met als eerste agendapunt de uitwerking van een 
visie op maatschappelijke veiligheid en een bijhorende kadernota integrale veilig-
heid. Een eventuele kadernota die het volgende nationaal veiligheidsplan 2012-2015 
zal voorafgaan.

De conferentie zou ook moeten toelaten om de diverse bestaande plannen en beleids-
cycli die betrekking hebben op veiligheid en de financiering ervan beter op elkaar af te 
stemmen. Naast het reeds genoemde nationaal veiligheidsplan (NVP) zijn er immers 
tal van andere plannen die raken aan de veiligheid, zoals natuurlijk de zonale veilig-
heidsplannen op het niveau van de politiezone, het lokaal en integraal veiligheidsplan 
op gemeentelijk niveau, het parketbeleidsplan op arrondissementeel niveau, de ver-
keersveiligheidsplannen op gewestelijk niveau enzovoort. Het was ook een terechte 
vaststelling door de federale politieraad dat de financiële cyclus onlosmakelijk moet 
verbonden worden met deze plannen.

Wat de Kadernota betreft kan eventueel voor een aangepaste terminologie gekozen 
worden. Door het betrekken van alle relevante bestuursniveaus zal het eindproduct 
immers niet alleen integraal maar ook geïntegreerd zijn. Waarom niet de invoering 
van een recht op veiligheid in de grondwet overwegen en een bijhorende wet en de-
creet waarin de visie op maatschappelijke veiligheid wordt vastgelegd?

Als tweede agendapunt van de IMC veiligheid en handhavingsbeleid zal de samen-
werking inzake straf- en strafuitvoeringsbeleid aan bod komen. Dit op basis van een 
nota met betrekking tot het straf- en strafuitvoeringsbeleid waaraan de laatste hand 
wordt gelegd door mijn beleidscel. Deze nota zal worden voorgelegd aan de leden 
van de Conferentie. Op basis van deze nota zullen bilaterale gesprekken opgestart 
worden met als doel de samenwerking op verschillende domeinen van de strafuit-
voering te concretiseren.
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2. Het geïntegreerd concept bewaken

Een van de bezorgdheden die onvoldoende werd benadrukt door de federale politie-
raad, is de bewaking van het geïntegreerd concept. Een concept dat enkel kan functi-
oneren door het respecteren van de bijhorende “checks and balances”. Ik denk hierbij 
aan de opdrachten van federale aard toegewezen aan de lokale politie, de horizontale 
en verticale solidariteit in beide richtingen en de juiste verdeling van capaciteit en 
middelen. Ik heb de bewaking van het geïntegreerd karakter dan ook expliciet laten 
opnemen als één van de meetbare doelstellingen in de opdrachtbrief van de CG.

De politie der gevangenen en gevangenissen of de MFO-1

Dat het geïntegreerd concept soms onder spanning staat, moet ik de insiders hier niet 
vertellen. Bijvoorbeeld de omzendbrieven afgekort met MFO, ‘missions federales fe-
derale opdrachten’, hebben één voor één voor heel wat kopzorgen gezorgd. Zowel de 
invulling en werking van de AIK’s en de CIC’s, de juiste rol van de Dirco, de direc-
teur-coördinator en last but not least, wat mij althans betreft, de politie der gevange-
nen en gevangenissen, geregeld in de MFO-1 zorgen af en toe voor discussies. De po-
litie der gevangenen en gevangenissen, gemakkelijkheidshalve herleid tot de MFO-1 
is dan ook de 2e prioriteit van justitie inzake politie.

Er is op dat vlak nog werk aan de winkel. Het kan niet dat stakende cipiers onaange-
kondigd tot op de laatste man de gevangenis verlaten en ostentatief de sleutels van de 
gevangenis buiten aan de toegesnelde politiepatrouilles overhandigen. Net zoals het 
evenmin aanvaardbaar is dat een politiezone weigert om ook maar één politieman te 
leveren bij sociale conflicten. Daardoor miskennen de Burgemeester en de korpschef 
immers hun eigen verantwoordelijkheid inzake openbare orde, gebaseerd op would-
be spitstechnologische doch foutieve interpretaties van de omzendbrief MFO-1.

Om hieraan structureel te verhelpen volgen we momenteel twee assen. Er is de aan-
passing van de MFO-1 en de bijhorende afspraken met Binnenlandse Zaken vertrek-
kend van een voorstel van de geïntegreerde politie dat aan beide Ministers eind vorig 
jaar werd overgemaakt en nu voorligt voor advies bij het College PG’s en het directo-
raat-generaal van de penitentiaire instellingen. Dit voorstel biedt ook een mogelijke 
oplossing voor het delicate aspect van de evaluatie van de dreiging. De nieuwe MFO 1 
zit dus in de laatste rechte lijn, hopelijk zonder valpartijen. Daarnaast wordt er binnen 
Justitie werk gemaakt van een beter model van conflictbeheersing waardoor sociale 
acties beter kunnen gekanaliseerd worden.

En voor zover het een troost mag wezen: in 2008 en 2009 waren er aanzienlijk minder 
stakingsdagen dan de jaren daarvoor.

Een casus van hoe het moet en kan is die van de gesloten jeugdinstelling de Grubbe in 
Everberg. De kleine politiezone Herko (Herent-Kortenberg) die met de onverwachte 
inplanting en uitbreiding van de gesloten instelling werd geconfronteerd en die tot ie-
ders tevredenheid wordt ondersteund door de Dirco Leuven en het veiligheidskorps 
dat bij hem daartoe werd versterkt.
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Dat velen onder jullie uitkijken naar de verdere versterking en uitbouw van het vei-
ligheidskorps tot een autonoom korps is ook geen groot geheim. Zeldzaam zijn de 
politiemensen die graag instaan voor de transfers van gevangenen en de politie van 
hoven en rechtbanken. De uitbouw van een autonoom veiligheidskorps binnen Jus-
titie wordt momenteel bestudeerd, maar het houdt ook een aantal wettelijke beslom-
meringen en praktische bezwaren in. Enerzijds gaat dit volgens sommigen in tegen 
de filosofie van de politiehervorming en de wet op het politieambt. Een autonoom 
veiligheidskorps betekent immers de facto een nieuw bijzonder politiekorps met be-
perkte bevoegdheden inzake dwang en geweld. Benieuwd hoe de diverse auteurs van 
het referentiewerk over de wet op het politie-ambt hier in de zaal deze evolutie zou-
den becommentariëren. Anderzijds dient er een oplossing gezocht te worden voor de 
gedeeltelijke of volledige overheveling van het budget dat zowel lokale als federale 
politie momenteel besteden aan de opdracht. Uit een recente opvraging blijkt het om 
een equivalent van honderden FTE’s te gaan.

3.	 Het	kerntakendebat	en	de	financiering

Hiermee zijn we bij het kerntakendebat en de financiering aanbeland. Een meer trans-
parante financiering die ik als prioriteit vanuit Justitie ook naar voor heb geschoven. 
De samenleving heeft het voorbije decennium volkomen terecht veel geïnvesteerd in 
bijkomende middelen en mensen voor de geïntegreerde politie2. Dit was een bewuste 
politieke keuze. De bevolking is tevreden en heeft het volste vertrouwen in haar po-
litie.

De kernvraag van het takendebat is daarom ‘wat willen en moeten we doen voor de 
samenleving?’ en dus niet ‘wat willen we niet meer doen omdat het teveel capaciteit 
vergt of niet langer een echte politietaak is?.’ Het kerntakendebat moet dan ook in die 
zin gevoerd worden en mag niet afglijden tot een opsomming van wat men niet meer 
wil of kan doen. We moeten onze verantwoordelijkheid blijven opnemen ten aanzien 
van de samenleving. Als de politie het niet meer doet, wie dan wel? Nieuwe prioritei-
ten stellen betekent verhoudingsgewijs durven en kunnen verschuiven binnen de be-
staande prioriteiten. Het impliceert dus niet telkens meer mensen en meer middelen.

Voor het ontwarren van de Gordiaanse knoop van de financiering kijken we uit naar 
de resultaten van een nieuwe wetenschappelijke studie. Dat kan alleen maar met een 
objectief en transparant meetinstrument dat het huidige systeem van verschillende 
dotaties en alternatieve financiering via verkeersveiligheidsfonds en Europees top-
penfonds transparanter en rechtvaardiger moet maken.

Naast de operationele solidariteit wordt het hoog tijd om ook op financieel vlak de so-
lidariteit te verfijnen. Er moeten mechanismen ontwikkeld worden voor een objectie-
ve capaciteitsverschuiving ten voordele van politiezones die bijvoorbeeld geconfron-
teerd worden met de bouw van een nieuwe gevangenis of een gesloten jeugdinstelling 
op hun grondgebied. En waarom niet de financiering herzien van zones die verzaken 
aan hun federale opdrachten ten nadele hun naburige zones en de federale politie?

2 Sinds de politiehervorming is de getalsterkte toegenomen met meer dan 5000 FTE’s en is het totale 
budget toegenomen met meer dan 20%.
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4. Human ressources

Inzake HRM kan de economische crisis een opportuniteit zijn. De economische crisis 
zal zorgen voor een grotere toevloed aan kandidaten voor het operationeel kader en 
het administratief kader. Het komt erop aan snel in te spelen op nieuwe generaties 
X and Y die op een andere manier moeten gerecruteerd worden. Ze veranderen veel 
sneller van job en hebben niet de gewoonte lang te wachten op de resultaten van een 
selectietraject. Voor specifieke functies moet gerichte recrutering verder uitgebreid 
worden.

Op het vlak van human ressources is ook de herwaardering en de responsabilisering 
van het middenkader een uitdaging voor de toekomst. Het deficit in het middenkader 
en het teveel aan officieren moet worden weggewerkt zonder de doorgroeimogelijk-
heden van mensen met potentieel te hypothekeren. Volgend jaar zal de geïntegreerde 
politie een tekort van duizend hoofdinspecteurs kennen, daar waar er een gelijkaardig 
overschot aan officieren zal zijn. Misschien moeten we op korte termijn opteren voor 
‘meer blauw op straat door meer goud op straat’3 ter ondersteuning van de jonge in-
specteurs die in grote steden tegenover allochtone jongeren komen te staan.

Veiligheidssituatie in Brussel

Daarmee zijn we beland bij de acute veiligheidssituatie in Brussel. Een situatie met 
vele oorzaken die niet enkel kunnen opgelost worden door een strengere bestraffing. 
De oorzaken zijn te zoeken in een ontbrekend sociaal weefsel en onvoldoende impact 
van preventie en bijhorende integratieproblemen. Iedereen moet hierin zijn verant-
woordelijkheid nemen, te beginnen bij de lokale overheden.

Een tijdelijke en in de ruimte beperkte zero-tolerance en snellere berechting voor 
bepaalde misdrijven kan deels bijdragen tot een oplossing voor de uiterlijke tekenen 
van het dieperliggend probleem, maar laten we elkaar niks wijsmaken: het is niet 
alleen daardoor dat het probleem zal verdwijnen.

Internationaal-Europees voorzitterschap

Nog een woordje over internationale politiesamenwerking en het Europees voorzit-
terschap.

We staan op het punt onze regeling voor de liaison-officieren in het buitenland gron-
dig te herzien. Het moment om ons de vraag te stellen of we in Europa nog wel zoveel 
LO’s nodig. Kunnen we onze beperkte capaciteit niet beter inzetten in gebieden waar 
we traditioneel minder sterk staan of waar de wortels liggen van de criminaliteit die 
we hier als prioritair beschouwen, mensensmokkel en terrorisme om er maar een paar 
te noemen. Het wordt dringend tijd voor een duidelijke kanaalkeuze waarbij Europol 
meer kan doen op Europees vlak en Interpol meer kan ingeschakeld worden voor 
niet-EU landen. Justitie investeert in elk geval jaarlijks voldoende middelen, zowel 

3 Door ‘goed’ onderhandelen zijn heel wat middenkaders bij de hervorming stelselmatig toegetre-
den tot het officierenkader. Deze hebben zich steeds meer teruggetrokken op bureaus, waardoor 
het jonge middenkader in grote zones onvoldoende omkadering krijgt op het terrein. 
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puur financieel als qua inzet van mensen en know-how. Het Europees voorzittersc-
hap nadert met rasse schreden. In combinatie met de onze nieuwe vaste voorzitter van 
de Europese Raad zal dit toelaten mee te wegen op de Europese besluitvorming. We 
moeten en kunnen het voortouw nemen in een aantal domeinen. Om het belang van 
goed partnerschip tussen politie en justitie nogmaals te onderlijnen, ter afsluiting nog 
een paar concrete recente voorbeelden waarvoor ik alle betrokken actoren expliciet 
wil bedanken:

•	 de zaak RJ;
•	 Het terugvinden van alle ontsnapten, of het nu uit een justitiepaleis was, een ge-

vangenis, te voet of met de helikopter. Ze zijn op een paar uitzonderingen na één 
voor één terug aangehouden dankzij puik recherchewerk dat wij allen liever had-
den vermeden;

•	 De samenwerking tussen de FOD Justitie en zowel de lokale als federale politie in 
het dossier van de Belgische gevangenis in Tilburg die vanaf morgen concreet zal 
worden ingevuld of beter gezegd zal worden opgevuld. Ik dank daarvoor uitdruk-
kelijke de oplossingsgerichte medewerking van de politiezone Noorderkempen en 
de cel nationale transferts van de Dirco Brussel;

•	 Het FCCU, de Federal Computer Crime Unit die door één van de topmannen van 
Microsoft tegenover mij expliciet als ‘best in class’ binnen de EU werd omschre-
ven;

•	 De aanpak van het terrorisme door het federaal parket in nauwe samenwerking 
met de FGP’s en met CGSU. CGSU, de speciale eenheden van de Federale Politie 
waar men van overal ter wereld komt naar kijken omwillen van hun unieke con-
cept dat zowel interventie, observatie, het undercoverteam, het onderhandelings-
team als gespecialiseerde technische ondersteuning in één dienst integreert;

•	 De aanpak van de rondtrekkende dadergroepen door zowel de plaatselijke parket-
ten, het federaal parket als de federale en lokale politie in nauwe samenwerking 
met de academische wereld.

Conclusie

Ik roep alle betrokkenen op om het momentum te gebruiken om na de succesvolle uit-
voering en consolidering van de politiehervorming het nieuwe decennium te gebrui-
ken om met open vizier en in onderling overleg het model verder te verfijnen. Het is 
een uitdaging voor de geïntegreerde politie waarbij solidariteit, zowel financieel maar 
vooral in de dagelijks zoektocht naar pragmatische oplossingen essentieel is. Laat ons 
hopen dat de budgettaire inspanningen als gevolg van de mondiale crisis niet alleen als 
een bedreiging worden gezien maar ook als hefboom om verandering door te voeren.

En voor zover het een magere troost kan wezen: ook in het departement Justitie is de-
ficit spending noodgedwongen verheven tot een edele kunst.

Samengevat: er is het voorbije decennium met succes heel wat werk verricht maar nog 
veel werk aan de winkel. Het maakt deel uit van de core-business van politie en justi-
tie om permanent nieuwe crisissen en uitdagingen aan te pakken, verbeteren en ver-
nieuwen. We zijn goed bezig maar alles kan beter. Laten we het begin van een nieuw 
decennium aangrijpen.
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De visie van de minister van Binnenlandse Zaken

Annemie Turtelboom1

Tien jaar geleden heeft ons het land gekozen voor een geïntegreerde politie, gestruc-
tureerd op twee niveaus. De structuren zijn daadwerkelijk ingrijpend en relatief snel 
herzien,wat niet betekent dat het ondoordacht is gebeurd. De huidige structuur van 
het Belgische politielandschap is tamelijk uniek.

Aan de ene kant zijn we trouw gebleven aan een aantal principes die kenmerkend zijn 
voor het optreden van de politie in de Latijnse landen. Ik denk aan het onderscheid 
tussen de bestuurlijke politie en de gerechtelijke politie. Of de doorslaggevende rol 
van de overheid om de politie te sturen en het besluitvormingsproces bij de politie. 
Aan de andere kant heeft de hervorming ook geprobeerd om elementen te integreren 
die kenmerkend zijn voor de Angelsaksische politie. Kenmerkend voor deze trend is 
de lokale verankering. De leiding en het beheer van de politie zijn in de algemene filo-
sofie van de politie in de eerste plaats lokale aangelegenheden geworden.

Uit het verslag van de evaluatie van 10 jaar politiehervorming komt naar voren dat de 
keuze voor het beste van twee werelden positief is. De structuur is aanvaard, erkend, 
en wordt ondersteund. Nochtans hebben het evaluatieverslag en de seminaries toch 
ook heel wat pijnpunten naar voren gebracht.

Als we – uitgaand van deze vaststelling – de discussie kunnen richten op de kernop-
drachten en lange-termijn visie van de politie, denk ik dat er genoeg pistes zijn in de 
huidige filosofie en in het geïntegreerde model, om stappen vooruit te zetten.

Er zijn denk ik, als we het over een lange termijnvisie voor de politie hebben, drie dui-
delijke richtingen aan te wijzen. De eerste is die van de gemeenschapsgerichte politie-
zorg, de tweede die van de responsabilisering van de agenten, de derde die van het 
partnerschap in de zorg om de veiligheid. We willen vooruit gaan in drie richtingen: 
het partnerschap, de responsabilisering en de oriëntatie naar de gemeenschap. De rol 
van leidinggevenden, en in de eerste van de mandatarissen, in de uitvoering van deze 
bakens, is uiterst belangrijk. Hun voornaamste opdracht is bijgevolg hun korps en di-
recties te organiseren op de meest rationele en rendabele wijze.

De leidinggevende moet in de eerste plaats zelf het partnerschap belichamen en reali-
seren, zijn/haar verantwoordelijkheid durven nemen en de organisatie in de richting 
van de externe en interne dienst oriënteren. In deze context, moet de leidinggevende 
de politie doen werken zoals een moderne organisatie met een rationeel beheer, maar 
eveneens geleid op basis van informatie.

1 Minister van Binnenlandse Zaken ten tijde van de opmaak van deze bijdrage
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Opvallend in dit verband is de herhaalde aandacht in het verslag van de Federale 
Politieraad voor het systeem van de mandaten. Vier punten van kritiek zijn geformu-
leerd:

•	 Te weinig opdrachtbrieven: Dat is juist, maar er is beweging.
•	 Te veel mandatarissen in de federale politie: Dat is juist, het functioneringsmodel 

terzake moet worden herzien. Bijgevolg zullen we waarschijnlijk van twaalf verti-
cale entiteiten in de schoot van de Algemene Directie van de Ondersteuning moe-
ten gaan naar vier horizontale assen.Dit doet, laat ons duidelijk zijn, niets af, aan de 
verdiensten van de huidige mandatarissen.

•	 Te langdurige mandaten: wat dit onderwerp betreft, wens ik wat meer reflectie. De 
wetgever heeft juist gebroken met de beperkte verlenging van de mandaten. Deze 
kwestie verdient een meer diepgaand debat dat zich moet uitstrekken over de car-
rièremogelijkheden na het mandaat. Ik heb dus een duidelijke boodschap voor de 
huidige mandatarissen: Ik zal geen enkel nieuw initiatief nemen betreffende de 
duur van het mandaat.

•	 En tenslotte, een onvolmaakte evaluatie: ik besef dat er een pleidooi is voor een be-
tere aanstellingsprocedure en voor een betere evaluatieprocedure voor leidingge-
vende functies. Sommige politieke fracties willen in deze procedures de rol van de 
Politieraad versterken. Anderen daarentegen, hangen een meer externe procedure 
aan. In dit verband heeft de wetgever eveneens een wet aangenomen in 2006, maar 
deze kwestie verdient, meer dan de beperking van de duur van de mandaten, een 
verfijning van de regels.

Vertrekkend van deze drie bakens moet een debat plaatsvinden over de essentiële ta-
ken van de politie. Het is in wezen een debat over de toewijzing van mensen en mid-
delen die gebaseerd is op verwachtingen die rechtmatig zijn geformuleerd ten aanzien 
van de politie en in overeenstemming met de oriëntatie naar de gemeenschap. Op dit 
moment buigt de federale politie zich met name over de vraag of elke directie, dienst 
of onderdeel nog genoeg toegevoegde waarde heeft of relevantie voor de gehele geïn-
tegreerde werking. En dit zijn vragen die men moet stellen, gezien de partners, al dan 
niet privé, die zich bij ons op het terrein hebben gevoegd. We moeten een debat dur-
ven lanceren zonder taboes, in overleg met alle partners op het gebied van de veilig-
heid, zonder het collectieve belang uit het oog te verliezen. Men moet keuzes maken.

In een van deze debatten tijdens de seminars, rees de vraag of de aandacht voor de 
kernaktiviteiten betekende dat de politie terugviel op haar 'core business'. Deze 'busi-
ness' werd vervolgens gelijkgeschakeld met het gebruik van geweld, of een repres-
sieve/reactieve politie. Ik wil dit in zijn geheel ontkennen.

Repressie is niet een kerntaak, maar een manier van handelen. En het hardhandig op-
treden wordt alleen gebruikt als er geen andere mogelijkheden zijn. Bovendien is een 
dergelijk standpunt in strijd is met artikel I van de wet op het politieambt, waarin staat 
dat de politie garant staat voor de individuele rechten en vrijheden. Dit is niet het ge-
val bij een louter repressieve politie.

Het kerntakendebat kan niet worden gevoerd zonder te praten over de bedrijfscul-
tuur van de politie. In een van de seminars, werd gezegd dat de hervorming van de 
structuur elke aandacht voor de cultuur heeft afgewend. Of nog dat men hoopte dat 
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de verandering van de structuren zou leiden tot een geharmoniseerde cultuur. Veran-
deringen in cultuur duren meestal langer. Ik heb geen moeite te erkennen dat dit een 
spoor is dat nog verkend moet worden. Maar tegelijkertijd, moet ik erkennen dat de 
belangrijkste bakens voor een verandering in de cultuur gezet zijn. Ik verwijs naar de 
algemene filosofie die vermeld werd. Interesse betonen voor deze bedrijfscultuur, is 
in mijn ogen essentieel.
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Het politiek debat op de slotdag

Annelies De Schrijver & Jeroen Maesschalck1

1. Inleiding

Een reflectie over de toekomst van de Belgische politie, dat was het doel van de slot-
dag. Daarom kon het politieke debat in de namiddag op bijzonder veel belangstelling 
van de aanwezigen rekenen, des te meer gezien de actualiteit van de thematiek. Phi-
lippe Moureaux (PS), Francis Delpérée (cdH) en Berni Collas (MR) van de commissie 
binnenlandse zaken van de Senaat vormden samen met Ludwig Vandenhove (sp.a), 
Roland Defreyne (Open Vld) en Michel Doomst (CD&V) van de commissie binnen-
landse zaken van de Kamer een evenwichtig samengesteld panel.

Het debat werd opgebouwd rond zes centrale thema’s die voorbereid waren door de 
deelnemers en waarbij het uitgangspunt steeds het evaluatierapport van de federale 
politieraad2 was. Hieronder volgt een bondig verslag van de naar voor geschoven 
standpunten over de toekomst van onze Belgische politie. Er moet echter opgemerkt 
worden dat niet iedereen aan bod kwam bij elk thema. De neergeschreven argumen-
tatie biedt dus geen exhaustief overzicht van de verschillende meningen van alle deel-
nemers.

2.  Contextualisering: Brusselse politie in crisis

Moderator – en tevens burgemeester van Molenbeek – Moureaux opent het debat met 
enkele persoonlijke beschouwingen over de recente gebeurtenissen in Brussel3. Hij be-
nadrukt ten eerste dat het tragische karakter van deze incidenten niet wegneemt dat 
de politie professioneel handelde. Hier ziet hij geen probleem; zelfs in moeilijke situ-
aties levert de politie goed werk. Hij meent dat er evenmin een probleem is van stij-
gende criminaliteit in Brussel. Wat hem echter wel verontrust, is het steeds frequenter 
gebruik van vuurwapens.

Ten tweede bekritiseert Moureaux collegae die justitie ervan beschuldigen verantwoor-
delijk te zijn voor de huidige probleemsituatie. Wanneer hij de werking van justitie 
vandaag vergelijkt met die van vroeger, ziet hij een grote vooruitgang. De logheid en 
trage werking van het systeem blijven niettemin problematisch. Een snellere justitiële 
reactie op criminele feiten is een noodzaak voor alle betrokkenen, zeker voor de da-
der. Hij vindt het absurd om na bijvoorbeeld drie jaar een dader te bestraffen die zich 
mogelijk opnieuw op het rechte pad bevindt.

1 Onderzoekster, Leuvens Instituut voor Criminologie, Faculteit Rechtsgeleerdheid, K.U.Leuven & 
Directeur, Leuvens Instituut voor Criminologie, Faculteit Rechtsgeleerdheid, K.U.Leuven.

2 FEDERALE POLITIERAAD, Evaluatie 10 jaar politiehervorming, Brussel, 2009, 89p.
3 De studiedag vond plaats op 1 februari 2010, enkel dagen na twee dramatische incidenten waarbij 

de Brusselse politie was betrokken. Bij deze incidenten verloor een vluchtende verdachte het leven 
en raakte een agent zwaar gewond.
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3.  Politieopleiding

Volksvertegenwoordiger Vandenhove gaat akkoord met wat er in het evaluatierapport 
over de politieopleiding wordt geschreven, maar wil toch drie zaken opmerken. Ten 
eerste meent hij dat de verschillende opleidingen beter gestructureerd moeten wor-
den en dat een optimale afstemming noodzakelijk is. Hierbij gaat het niet alleen over 
afstemming tussen opleidingen binnen het politielandschap onderling, maar even-
zeer over afstemming tussen opleidingen voor politie enerzijds en opleidingen voor 
justitie anderzijds. Dergelijk initiatieven zouden beide actoren bovendien dichter bij 
elkaar brengen. Vandenhove pleit ten tweede voor een aansluiting van de politieop-
leiding bij het reguliere onderwijs, om zo de kwaliteit te optimaliseren. Hierbij mag 
men zich niet louter beperkten tot een aansluiting bij het hoger onderwijs; er moet ook 
gekeken worden naar een mogelijke samenwerking met het technisch en beroepson-
derwijs. De lopende Vlaamse projecten moeten in functie hiervan geëvalueerd wor-
den. Ten derde meent hij dat de grote aandacht voor integrale veiligheid binnen het 
politielandschap geen weerspiegeling krijgt in de opleiding. Willen we nieuwe poli-
tieagenten een maatschappelijke inbedding meegeven, dan moet hier verandering in 
komen, zo stelt hij.

Senator Collas stelt dat de politiehervorming geslaagd is; de dienstverlening is gepro-
fessionaliseerd en de continuïteit van de politiezorg is nu meer verzekerd. Dit bekent 
echter niet dat er geen verbeterpunten meer zijn. Op het vlak van de instroom ziet hij 
bijvoorbeeld nog een aantal belangrijke knelpunten. Ten eerste meent hij dat de kwan-
titeit van de rekrutering het vooraf vastgelegde traject niet volgt. Het is echter belang-
rijk dat de criteria gevolgd worden om op lange termijn structurele en functionele pro-
blemen te vermijden. Hij beklemtoont ten tweede dat de politiemannen en –vrouwen 
op het terrein het verschil moeten maken en dat bijgevolg geïnvesteerd moet worden 
in hun opleiding. De economische crisis zorgt ervoor dat deze investering moet ge-
beuren binnen de bestaande budgetten. Dat dit een moeilijke oefening wordt, staat 
voor Collas vast. Daarom pleit hij voor een rationalisatie van het onderwijs op twee ni-
veaus: de eenvormigheid van de cursussen en het aantal scholen. Wat de eenvormig-
heid van de cursussen betreft, meent hij dat we nood hebben aan een gemeenschap-
pelijke basis, maar dat daarnaast nog voldoende bewegingsruimte moet ingebouwd 
worden zodat men rekening kan houden met de omgeving. Elke regio heeft immers 
zijn specifieke eigenschappen en vereist dat de politie daarop inspeelt. Synergie tus-
sen onderwijs en omgeving is daarom onontbeerlijk voor hem.

Het belang van de opleiding wordt ook benadrukt door volksvertegenwoordiger 
Doomst, die meent dat het huidige systeem eerder gericht is op kennis dan op com-
petenties. Vooral in functie van een integraal veiligheidsbeleid hebben we nood aan 
mensen die beschikken over gemeenschapsgerichte competenties. De situatie in Brus-
sel zal de komende maanden kunnen aantonen of de politiemensen inderdaad in staat 
zijn om het integrale veiligheidsbeleid op het terrein waar te maken.

4.  Politiecapaciteit en -structuur

Wat de toekomst inzake de capaciteit en structuur betreft, stelt volksvertegenwoor-
diger Defreyne dat de ratio politiemensen–bevolking in het algemeen volstaat, maar 
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dat dit niet betekent dat sommige regio’s niet met tekorten zouden kampen. Naar zijn 
mening is het grote probleem niet het aantal politieambtenaren, maar wel de manier 
waarop zij verdeeld zijn tussen de kaders. Ten gevolge van de politiehervorming zit 
er immers verhoudingsgewijs te veel capaciteit in het officieren- en middenkader en 
te weinig in het basiskader. De financiële crisis zorgt ervoor dat de capaciteit in het ba-
siskader niet uitgebreid kan worden, waardoor we moeten wachten tot de statutaire 
overgangsmaatregelen “uitgezweet” zijn. Defreyne verwacht dat dit pas tegen 2018 het 
geval zal zijn en stelt daarom vijf pistes voor om de beschikbare capaciteit efficiënter 
in te zetten.

Ten eerste maakt hij zich zorgen over de logge structuur van de federale politie, waar-
door de twaalf directies elkaar min of meer verlammen. Deze verticale structuur zou 
volgens hem vereenvoudigd moeten worden tot een horizontale. De nieuwe structuur 
met vier directies zou opgebouwd zijn rond vier processen: personeel, financiën, lo-
gistiek en ICT.

Ten tweede betekent een grotere efficiëntie eveneens dat de politie zich focust op haar 
kerntaken. Hij ziet de crisis als opportuniteit om de niet strikt politionele taken af te 
stoten; in het bijzonder het betekenen en ronddragen van deurwaardersexploten en 
het instaan voor de veiligheid in de gevangenissen bij staking van het personeel. In-
tern kan het administratieve werk eveneens verminderd worden door het ontwikke-
len van een eenvormig proces-verbaalsysteem voor zowel de federale als de lokale po-
litie. Het systeem zou eveneens moeten toelaten dat de processen-verbaal elektronisch 
overgemaakt worden aan de parketten. Moureaux treedt hem hierin bij; administratief 
politiewerk moet inderdaad beperkt worden. Toch mag men de specificiteit van lokale 
zones niet over het hoofd zien. In de zone Brussel-West is er bijvoorbeeld een kleine 
dienst die zich bezighoudt met schijnhuwelijken. Deze mensen werken nauw samen 
met de dienst vreemdelingenzaken, wat administratief werk met zich meebrengt. Ge-
zien de bevolkingssamenstelling (i.e. een grote proportie burgers van allochtone af-
komst) heeft de zone die dienst nodig, waar dat in andere zones niet het geval is.

In het kader van de derde piste spreekt Defreyne zich uit voor een schaalvergroting 
van de lokale politie. Hij wijst op de mogelijkheid om vrijwillig te fusioneren voor 
kleine zones die het moeilijk hebben alle basisopdrachten kwaliteitsvol te vervullen. 
Ook voor Brussel acht hij een schaalcorrectie wenselijk, maar uiteraard vereist dit een 
politiek draagvlak.

Ten vierde steunt Defreyne de recente omzendbrief van minister van binnenlandse za-
ken Turtelboom om de leden van de algemene reserve in de toekomst onder te bren-
gen bij de directeur-coördinator (DirCo) in plaats van in een gastzone. Hij vreest im-
mers dat de leden van de algemene reserve een deel van hun expertise dreigen te ver-
liezen door de inbedding in een gastkorps.

Tot slot pleit Defreyne voor een hertekening van het gerechtelijk landschap in het kader 
van de verwachte justitiehervorming. Het aantal DirCo’s en het aantal directeurs van 
gedeconcentreerde gerechtelijke directies (DirJuds) zou aldus kunnen herleid worden 
van 27 tot ongeveer 17. Doomst gaat niet akkoord met het voorstel om het aantal Dir-
Co’s te verminderen als ook het aantal arrondissementen vermindert. Hij meent im-
mers dat de DirCo een spilfiguur is in de samenwerking tussen verschillende gerech-
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telijke arrondissementen. Daarom pleit hij eerder voor een intensere samenwerking 
tussen arrondissementen dan voor een fusie.

Senator Delpérée meent dat er bij de Brusselse politie geen administratief of technisch 
probleem is en evenmin een probleem met de kwaliteit van de politiezorg. Er is ech-
ter wel een politiek probleem. Waarom vraagt men dan toch één politiezone? Achter 
de vraag naar één politiezone, schuilt volgens hem de vraag naar één gemeente. Stel 
dat er één gemeente is, dan stelt hij zich de vraag waartoe het gewest nog dient. Er 
moet dus over gewaakt worden om het probleem niet te verwarren met de oorzaak. 
Hij meent dat men zich eerst moet afvragen hoe het gewest georganiseerd moet wor-
den, dat men zich vervolgens moet afvragen hoe de gemeenten georganiseerd kunnen 
worden, om pas dan de vraag te stellen naar de organisatie van de politie.

Wat de afslanking van het aantal gerechtelijke arrondissementen in het kader van de 
justitiehervorming betreft, gaat Delpérée wel akkoord met Defreyne. Als lid van de zo-
genaamde “atomium werkgroep” is hij nauw bij betrokken bij dit dossier4. Hij be-
treurt de keuze van N-VA om zich terug te trekken uit de dialoog. Bovendien is de 
werking van de atomiumgroep op dit moment stilgevallen en wacht men op initia-
tieven van de minister om de discussie te herlanceren. Dit vertraagt op zijn beurt de 
reflectie over de mogelijke link tussen een hedendaagse justitie en de politionele in-
stanties.

Tot slot plaatst Delpérée – zelf politieraadslid in de zone Montgomery – enkele vraagte-
kens bij de functionering van de politieraad. Tijdens de vergaderingen wordt gepraat 
over aankoop van voertuigen en andere praktisch zaken, terwijl een inhoudelijke, 
strategische discussie niet op de agenda staat. Hij stelt zich hierbij de vraag of politici 
hier geen belangrijke kans missen doordat ze dit instrument van de democratie niet 
gebruiken. Bovendien is de bevoegdheidsverdeling tussen politieraad en –college on-
duidelijk. Vandaag valt men met concrete vragen vaak tussen de twee stoelen. Hierin 
wordt hij bijgetreden door Moureaux. Het potentieel van deze instanties wordt nog 
niet ten volle gebruikt en moet in de toekomst meer invulling krijgen.

5.  Politiestatuut

Defreyne stelt dat we elkaar geen “blauwe bloempjes” moeten wijsmaken; op korte ter-
mijn is geen financiële ruimte voor kwantitatieve maatregelen ter verbetering van het 
statuut. Daarom moet men zich focussen op kwalitatieve maatregelen om de veilig-
heid en het welzijn van de politieambtenaren te vrijwaren, wat op zijn beurt eveneens 
statutaire rust met zich mee moet brengen. Concreet denkt hij aan twee maatregelen. 
Ten eerste moet het tuchtstatuut hertekend worden. De huidige regeling is te log en 
neemt te veel tijd in beslag. In het straffenarsenaal moet volgens hem een onderscheid 
gemaakt worden tussen de lichte straffen (blaam, inhouding bezoldiging en herplaat-
sing bij tuchtmaatregel) enerzijds en zware straffen (schorsing voor maximum drie 

4 De atomiumwerkgroep werd op 19 oktober 2009 opgericht door minister van justitie Stefaan De 
Clerck en werd belast met het uitwerken van een justitiehervorming. De naam verwijst naar de 
negen politieke partijen – zoals de negen bollen van het atomium – die hieraan deelnemen: CD&V, 
cdH, Ecolo, Groen!, MR, N-VA, Open Vld, PS en sp.a. Tegen eind 2009 moest deze opdracht vol-
bracht zijn, maar tot op heden heeft de werkgroep geen akkoord bereikt. Bovendien heeft N-VA in 
december 2009 besloten het overleg te verlaten.
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maanden en afzetting) anderzijds. Hij is voorstander van een kleine procedure op 
niveau van de korpschef voor lichte straffen en een grote procedure voor een profes-
sionele tuchtraad voor de zware straffen. Voor mandaathouders geldt echter een uit-
zondering, voor hen zou de procedure zowel voor lichte als voor zware tuchtstraffen 
best voor de tuchtraad worden gevoerd.

De tweede maatregel betreft een evolutie van de huidige verloning gericht op pre-
mies, vergoedingen en toelagen naar een functionele verloning gebaseerd op de func-
tiebeschrijving. Van het vooropgestelde eenheidsstatuut is in de praktijk immers niet 
langer sprake. Defreyne beseft dat de implementatie hiervan niet eenvoudig zal zijn 
en veel geld zal kosten, wat gezien de crisis niet mogelijk is. De tijd die men nu heeft, 
moet men echter wel gebruiken om de hervorming van het statuut uit te denken. De 
werklast zal bijvoorbeeld een belangrijk thema zijn. Dit wordt immers doorgetrokken 
op een hoger niveau; de minister van binnenlands zaken heeft immers beslist de KUL-
norm te vervangen door een functionele norm die de kost van de basisfunctionalitei-
ten in kaart zal brengen.

6.  Financiering van de lokale politie

De vraag naar nieuwe financieringscriteria voor de lokale politie is een hot topic. Col-
las erkent dat de KUL-norm tien jaar geleden zijn bestaansreden had, maar dat deze 
norm nu voorbijgestreefd is. Op dit vlak treedt hij Defreyne bij, maar de cruciale vraag 
die moet gesteld worden, is: “wat is het alternatief?”. Ook hij pleit voor een functione-
le aanpak van de financiering. Dit betekent echter dat objectieve criteria geformuleerd 
moeten worden. Daarnaast verwijst Collas eveneens naar een tweede financierings-
bron, het verkeersveiligsfonds. Dit fonds heeft tot doel het aantal verkeersslachtoffers 
te doen dalen en tegelijk de politiezones financieel te steunen in het verzekeren van 
verkeersveiligheid (bv. preventie- en informatiecampagnes, opleiding of controleac-
ties). Aangezien de MR tegen 2012 een halvering van het aantal verkeersslachtoffers 
wenst te bereiken, pleit ze voor verkeersveiligheid als zevende basisfunctionaliteit 
van de lokale politie.

Ook Delpérée bekritiseert de KUL-norm en onderschrijft de noodzaak tot een actua-
lisering. De huidige norm is immers onvoldoende gedifferentieerd en is niet geba-
seerd op de verwachte resultaten van politionele dienstverlening. In de toekomst 
zou men met vier criteria moeten rekening houden: (a) zones die zich over meerdere 
gemeenten verspreiden, (b) gevangenissen, (c) een hoog criminaliteitsniveau en (d) 
sportinfrastructuur in de zone. Vandenhove vindt eveneens dat het tijd is om de KUL-
norm aan te passen, maar we moeten weten wat we willen, want er wordt al 6 jaar 
over gediscussieerd. Het voorstel van Doomst is om de KUL-norm te transformeren 
naar een REAL-norm: realistisch, gesteund op de ervaring die we ondertussen heb-
ben, adequaat en lokaal ingevoerd. Moureaux bevestigt uit eigen ervaring dat er in-
derdaad nieuwe financieringscriteria nodig zijn. Hij beklaagt er zich over dat in zijn 
eigen zone de bevolking met 10% gestegen is, terwijl het politiekorps niet navenant 
is aangegroeid.
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7.  Inspectie en controle

Vandenhove betreurt dat de talrijke aanbevelingen die het comité P als extern contro-
leorgaan jaarlijks maakt vaak niet opgepikt worden. Ook in het parlement wordt in-
houdelijk niet over de jaarrapporten gediscussieerd. Daarom stelt hij voor om alle 
aanbevelingen die in de loop der jaren gemaakt zijn eens op te lijsten. Dit biedt het 
parlement de kans hier in de diepte over te debatteren en de aanbevelingen op te vol-
gen. Niet alleen de rapporten van het comité P worden onvoldoende benut, Vandenho-
ve vindt ook dat het parlement te weinig gebruik heeft gemaakt van de aanbevelingen 
uit het evaluatierapport “10 jaar politiehervorming”. Een mogelijk reden hiervoor is, 
volgens hem, de ministerwissel op binnenlandse zaken. Bij de bekendmaking van het 
rapport had de toenmalige minister immers duidelijk zijn prioriteiten aangeduid. Hij 
is van mening dat dit minder duidelijk het geval is bij de huidige minister.

Tussen het comité P en de algemene inspectie (AIG) zouden in de toekomst betere 
afspraken moeten komen, vindt Doomst. Op dit moment werken ze immers te con-
currentieel. Deze instanties zijn echter uitermate belangrijk voor het parlement en de 
regering. De politie als gewapende arm van de wet moet immers gecontroleerd wor-
den. Hij stelt voor het comité P te laten instaan voor de algemene controlerende taak 
van het parlement, waarnaast AIG een uitgebreider takenpakket zou moeten hebben, 
inclusief inspecties en audits. AIG zou dan ook kunnen bemiddelen bij klachten en 
aangiften. Om optimaal te functioneren zou AIG uit twee inspectiediensten moeten 
bestaan, vindt Doomst. De eerste dienst zou zich als intern audit orgaan toespitsen op 
structurele problemen. De tweede dienst zou als klachtenbureau fungeren voor de 
lokale en federale politie. Hij verwacht dat de bevoegdheden van het comité P en de 
AIG op die manier duidelijker afgebakend zouden zijn. Bovendien moet het comité 
P haar controletaak niet enkel beperken tot de politie; ook diensten die onder de toe-
passing van de wet op de private en bijzondere veiligheid vallen, zouden onder haar 
toezicht moeten vallen, meent hij.

8.  Wijkwerking

Voor Doomst is de wijkwerking de hoeksteen van de lokale basisfunctionaliteiten. De 
doelstelling van de politiehervorming was de realisatie van een gemeenschapsgerich-
te politiezorg die voelbaar is op het terrein. Hier ziet hij echter nog een aantal proble-
men. Ten eerste heeft hij de indruk dat er nog te veel wijkinspecteurs zijn die wach-
ten tot probleemsituaties acuut worden, terwijl ze eigenlijk proactief op zoek zouden 
moeten gaan naar situaties waarin problemen sluimeren, maar nog niet tot uiting zijn 
gekomen. In de tweede plaats is het voor hem noodzakelijk dat de functie financi-
eel en inhoudelijk geherwaardeerd wordt, gezien het cruciale belang ervan voor een 
kwalitatief hoogstaande politiezorg. Hij spreekt van een “chauffage-gevoel”. Te veel 
capabele mensen steken zich immers weg achter een bureau, om er zich warm te nes-
telen en van daaruit te delegeren. Dit fenomeen wil Doomst tegengaan, o.m. door in de 
opleiding meer meer nadruk te leggen op gemeenschapsgerichte competenties. Ten 
derde ziet hij een opportuniteit voor de wijkwerking om samenwerkingsverbanden 
aan te gaan met lokale besturen en particuliere ondernemingen om uitvoering te ge-
ven aan een integraal veiligheidsbeleid. Al te vaak komt de politie nu op het einde van 
het verhaal, terwijl hij meent dat zij betere vanaf het begin hierbij betrokken is.
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Er is geen enkel domein binnen de politie waar de kloof tussen theorie en praktijk zo 
groot is als bij de wijkwerking, stelt Defreyne. Gemeenschapsgerichte politiezorg stelt 
de wijkinspecteur als spilfiguur voorop, maar toch is die functie helemaal niet aan-
trekkelijk en vindt men moeilijk kandidaten. Deze miskenning is echter geen recent 
gegeven, maar gaat terug tot de tijd van de champetters en veldwachters. Ook met de 
introductie van de gemeenschapsgerichte politiezorg begin de jaren ’90 bleef de func-
tie ondergewaardeerd. Dit alles zou veranderen met de grote politiehervorming. De 
wijkagent werd wijkinspecteur, maar van een herwaardering is niet veel terecht ge-
komen, stelt hij. De functionaliteiten interventie en recherche blijven intern de hoog-
ste waardering krijgen. Cijfers uit de veiligheidsmonitor van 2006 tonen aan dat de 
meeste burgers tevreden zijn met de politiezorg, maar op de gemeenschapsgerichte 
aspecten scoort de Belgische politie minder goed. Defreyne haalt aan dat slechts 52% 
van de ondervraagden zijn wijkinspecteur kent en dat slechts 58% tevreden is over de 
aanwezigheid van de politie op straat.

De hamvraag volgens Defreyne is daarom: “Hoe en met welke taken belasten we de 
functie wijkwerking om van de job van wijkinspecteur opnieuw een boeiende job te 
maken?”. Voor hem ligt de oplossing in de integratie van de basisfunctionaliteiten in 
de wijkwerking. De organisatie van de wijkwerking in de praktijk verschilt van zone 
tot zone. Soms is er een afzonderlijke wijkwerking; in andere gevallen is er een beurt-
systeem waarin de personeelsleden afwisselend de basisfunctionaliteiten uitoefenen. 
Onafhankelijk van de vorm, moet men erop toezien dat er een goede communicatie is 
met de andere functionaliteiten. Naast een inhoudelijke opwaardering, is er eveneens 
nood aan een financiële opwaardering. Defreyne meent dat we moeten streven naar 
een beloning die in overeenstemming is met het belang van de functie voor de realisa-
tie van de veiligheidverwachtingen van de burger.

Moderator Moureaux benadrukt dat het inderdaad noodzakelijk is de wijkfunctie op-
nieuw een centrale plaats toe te bedelen. Hij beëindigt het debat met een woord van 
dank aan alle deelnemers.
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Conclusie

Kijken naar de toekomst van de politie

Willy Bruggeman, Elke Devroe, Marleen Easton & Paul Ponsaers

De evaluatie van 10 jaar politiehervorming in België is een ideaal moment gebleken 
om even te bezinnen over de relatie tussen beleid, politie en wetenschap. Het beleid 
stelt zich de vraag of de inspanningen van de afgelopen jaren succesvol zijn geweest 
en of de aansturing en de hervorming van de politie tot resultaten heeft geleid, effec-
tief is. De politie bekijkt in hoeverre het mogelijk is tegemoet te komen aan de filoso-
fie en de vereisten inherent aan het hervormingsproces in relatie tot haar takenpak-
ket. Academici vragen zich af in hoeverre de veranderingsprocessen geïnspireerd zijn 
door resultaten van gevoerd wetenschappelijk onderzoek. En dit zijn slechts enkele 
vragen die opduiken over de dynamiek tussen beleid, politie en wetenschap. Belang-
rijk is de uiteindelijke doelstelling voor ogen te houden en dat is bijdragen tot een 
meer democratische politie voor alle burgers in onze Belgische rechtsstaat.

In relatie tot de toegenomen verwachtingen van de burgers ten aanzien van de politie 
duikt meteen ook het vraagstuk op of de politie efficiënt is in haar functioneren. Het 
is een vraag die vanuit New Public Management en in een context van mondiale, eco-
nomische crisis eveneens in andere overheidssectoren opduikt1. Valkuil daarbij is het 
optillen van het efficiëntievraagstuk tot een doel an sich en de maatschappelijke func-
tie van de overheidssector in kwestie buiten beschouwing te laten. Zo wijst de hui-
dige Commissie Efficiënte en Effectieve Overheid van de Vlaamse regering Peeters in 
haar advies op het meerjarenprogramma slagkrachtige overheid van het College van 
Ambtenaren-generaal (17 mei 2010) op de noodzaak om de algemene discussie over 
wat de basisfunctie is van de overheid in de samenleving en wat de overheid moet/
kan doen en wat eventueel niet; als uitgangspunt te hanteren bij het behandelen van 
het efficiëntievraagstuk2. Met andere woorden efficiëntie in relatie tot effectiviteit en 
kwaliteit van de dienstverlening.

Een redenering die ook voor ons politiebestel van belang is en die in meerdere bijdra-
gen in deze publicatie wordt aangekaart. De visie op de rol en plaats van de politie 
in de samenleving is een cruciaal uitgangspunt bij het maken van deze oefening. En 
dat het beleid daarin een keuze heeft gemaakt voor een gemeenschapsgerichte poli-
tiezorg is alvast een richtinggevend referentiekader3. Vraag is dan of de hervorming 
in het licht van dit referentiekader heeft geleid tot een efficiëntere en effectievere poli-

1 Voor wat de Vlaamse overheid betreft zie Vlaanderen in Actie Pact 2020 en de daarin vooropge-
stelde doelstellingen met concrete streefcijfers. Het Pact wil onder andere meer mensen aan de 
slag krijgen, een betere levenskwaliteit creëren en een efficiënt en doeltreffend bestuur verzeke-
ren.

2 Voor meer hieromtrent zie http://www2.vlaanderen.be/bestuurszaken/CEEO/. 
3 Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op 

twee niveaus (WGP), B.S. 05 januari 1999.
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tiestructuur en een kwaliteitsvolle politiezorg. Uit de bijdrage van Bruggeman en De 
Ruyver blijkt dat precies daarover geen éénduidige uitspraak mogelijk is en een genu-
anceerd beeld opduikt.

Het is ondertussen duidelijk dat er niet meteen een rechte lijn bestaat tussen politie-
ke keuzes voor een politiemodel (in casus de gemeenschapsgerichte politiezorg) en 
de uitvoering ervan op het terrein. Net daar duiken interessante probleemstellingen 
op voor wetenschappelijk onderzoek, wat onlangs interessante onderzoeksrapporten 
heeft opgeleverd en in de seminaries uitgebreid aan bod is gekomen, zo blijkt uit de 
bijdrage van Devroe. De samenleving alsook het functioneren van de politie is immers 
vaak minder ‘maakbaar’ en ‘mechanisch’ dan vele beleidsnota’s laten uitschijnen. Een 
spanning die ook in meerdere bijdragen in deze publicatie wordt aangekaart.

Deze vaststellingen betekenen niet dat de maatschappelijke keuzes genomen door 
het beleid, en de daarmee gepaard gaande keuze voor een politiemodel, onbelangrijk 
zouden zijn. Deze beleidskeuzes, in casus de keuze voor een gemeenschapsgerichte 
politiezorg, schetsen immers mee de contouren waarin de interacties tussen beleid, 
politie en wetenschap plaatsvinden. Contouren die, zo blijkt uit de bijdrage van Pon-
saers, uniek zijn voor elk land en mee van invloed zijn op de inbedding van en in-
houd van het gevoerde politieonderzoek. De onvermijdelijke vraag die dan opduikt 
is welke thema’s op de onderzoeksagenda staan in relatie tot de Belgische politie van 
morgen.

Na het rapport vanwege de federale politieraad met de evaluatie van 10 jaar poli-
tiehervorming en de receptie ervan overheerst de indruk dat de politiehervorming 
positief dient geëvalueerd te worden, weze het dat op diverse onderdelen dient bij-
gestuurd. Wellicht zijn er goede redenen om aan te nemen dat deze globale conclusie 
pertinent is.

Niettemin blijft het zo dat de evaluatie die de federale politieraad maakte in grote 
mate een interne evaluatie is geweest, welke gebaseerd is op gesprekken en inter-
views met bevoorrechte getuigen uit het overheidsapparaat zelf. Een reële externe 
evaluatie is er eigenlijk niet doorgevoerd. Ook geen evaluatie die gebaseerd is op een 
wetenschappelijk methodische wijze, laat staan door politieonderzoekers vanuit di-
verse universiteiten en hogescholen4.

Het leidt geen twijfel dat er als het ware nood is aan een goed monitoringsysteem dat 
inzet op de evaluatie van de implementatie van COP binnen het vernieuwde bestel. 
Eigenlijk is er immers geen evaluatie hiervan doorgevoerd, wel van een aantal dee-
laspecten ervan, maar niet van de reële implementatie ervan in zijn volledige breedte. 
Indien een dergelijke evaluatie er niet komt lopen we het risico dat COP in toenemen-
de mate het voorwerp zal gaan uitmaken van al te voortvarende en partiële kritieken, 
nog voordat deze politievisie ten volle tot ontplooiing is kunnen komen. Al te dikwijls 
wordt wetenschappelijk onderzoek hierbij aan de kant geschoven5.

4 BRUGGEMAN, W., PONSAERS, P. (2009), “Editoriaal : Evaluatie 10 jaar politiehervorming”, in : 
Panopticon, Antwerpen, Jg. 30, nr. 4, p. 1-20 (ISSN 0771-1409).

5 DEVROE, E., PONSAERS, P. (2008), “Veel beleidsinformatie, weinig gebruik: over het informatie-
deficit van verborgen tendensen”, in : Orde van de Dag – Jubileumeditie ter gelegenheid van 10 
jaar Orde van de Dag. De hervormingen bij politie en justitie: in gespreide dagorde, VAN CAU-
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Voorzitter van de VCLP, korpschef Dirk Van Nuffel, breekt in deze reader een lans 
om in deze context criminologen en politiewetenschappers hun rol van “paarden-
fluisteraars” te laten spelen, waarbij hij alludeert op het feit dat zij hun stem luider 
moeten laten klinken, zodat zij vaker gehoord zouden worden door beleidsmakers en 
het Belgisch politieonderzoek ingrijpender zou vermaatschappelijken. De voorzitter 
parafraserend zou dat eigenlijk betekenen dat de Belgische politieonderzoekers niet 
langer “fluisteren”, maar ten gepasten tijde hun stem harder zouden moeten laten 
doorklinken, desnoods roepen6. Het volstaat onzes inziens dan ook niet langer om 
binnenskamers, in de coulissen van het politiebeleid, goedbedoelde en welwillende 
commentaren mee te geven. Politieonderzoekers zullen harder en doortastender moe-
ten doorpraten en zich ook moeien in het publieke debat over politie en veiligheid7.

Uiteraard kunnen politieonderzoekers dat enkel doen op basis van een gedegen en 
verdiepte kennis van hetgeen er beweegt op de politiële werkvloer, kortom op basis 
van wetenschappelijk onderzoek naar de politiepraktijk. Het is en blijft dan ook essen-
tieel dat onderzoekers kunnen blijven participeren aan dat gesprek op basis van on-
derzoeksbevindingen en empirisch materiaal. Onderzoekers mogen zich immers niet 
al te snel laten leiden door ideologische en principiële stellingnamen. Het verdient 
dan ook aanbeveling dat overheden het politieonderzoek, en meer precies evaluatie-
onderzoek, blijven en in toenemende mate faciliteren. Enkel ernstig ‘evidence based 
policy’ kan in dit verband aangemoedigd worden8.

Onvermijdelijk moet in deze context worden nagedacht over twee grote thema’s die 
zich naar aanleiding van 10 jaar politiehervorming met brute kracht opdringen. Een 
eerste thema is de evaluatie van het politiebestel an sich. Als er één vaststelling is die 
blijft bovendrijven in meerdere bijdragen in deze bundel dan is het de noodzaak aan 
een methodisch goed voorbereide evaluatie van het functioneren van het politiebestel 
zodat bijsturing ‘onderweg’ mogelijk wordt. Vanuit deze betrachting is de hier bespro-
ken evaluatie 10 jaar na de Wet op de Geïntegreerde politie misschien een té ambiti-
euze opzet geweest gezien de tijd die doorgaans vereist is om veranderingsprocessen 
van dergelijke omvang tot hun volle ontplooiing te laten komen. Bovendien ontbreekt 
het aan voldragen systemen voor monitoring van verandering bij politie of worden 
beschikbare cijfers en data nauwelijks in functie van deze doelstelling gehanteerd.

WENBERGHE, K. (ed.), Kluwer, Mechelen, nr. 41, p. 161-174 (ISBN : 978 90 46 51865 6).
6 Het zou verkeerd zijn de indruk te wekken dat politieonderzoekers dit debat niet zouden opzoe-

ken. Hierbij kan de evaluatie in herinnering gebracht worden die de redactie van het tijdschrift 
Orde van de Dag organiseerde : EASTON, M., ENHUS, E., PONSAERS, P., VAN DE SOMPEL, R. 
(ed.), De Politiehervorming – Een evaluatie vanuit de praktijk, Themanummer Orde van de Dag, 
Kluwer, Mechelen, 2003, nr. 23, pp. 148 (ISSN : 1781-9210), en later hernam in : VAN CAUWEN-
BERGHE, K. (ed.), Orde van de Dag – Jubileumeditie ter gelegenheid van 10 jaar Orde van de Dag. 
De hervormingen bij politie en justitie: in gespreide dagorde, Kluwer, Mechelen, nr. 41 (ISBN : 978 
90 46 51865 6).

7 DE KIMPE, S., PONSAERS, P., « Meten van tevredenheid van de burger over de politie : is er nog 
ruimte voor criminologen ? », in : Naar een dj-overheid – Burgers en hun overheid, REYNAERT, 
H., VAN DE WALLE, S., VERLET, D. (eds.), Vanden Broele, Brugge, 2006, p. 107-128 (ISBN : 90 
8584 232 8).

8 PONSAERS, P. (2010), “Onderzoek als vormgever van beleid, of beleid als vormgever van onder-
zoek ?”, in : PONSAERS, P. (Ed.), Themanummer Evaluatieonderzoek, Panopticon, Antwerpen, 
Jg. 31, nr.3, 1-10 (ISSN 0771-1409).
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Dit eerste thema wint bovendien nog aan kracht in tijden waarin besparingsoperaties 
de politiek gijzelen. Grote investeringen moeten nu éénmaal resultaten genereren en 
dat geldt ook voor de politiehervorming. Zo blijkt uit de bijdrage van Bruggeman dat 
er heel wat belastinggelden voor de hervorming van ons politiebestel zijn aangewend. 
Vanuit een economische logica is ‘waar voor geld’ een legitieme vraag die ook in het 
buitenland steeds meer hardop wordt gesteld9. Meteen genereert dit thema onder-
zoeksvragen naar de implicaties van de budgettaire besparingen voor het functione-
ren van de politie zowel naar de aard van de taken die ze uitvoert (waarmee het kern-
takendebat opnieuw wordt opgerakeld) als naar de wijze waarop de taken worden 
uitgevoerd. In hoeverre dreigt met andere woorden de gemeenschapsgerichte politie-
zorg hierbij aan belang in te boeten. Het lijkt ons de moeite om dat in ons achterhoofd 
mee te nemen naar de toekomst toe.

Het succes van deze toekomstperspectieven staat of valt zo lijkt met de bereidheid tot 
samenwerking. Wat de drie ‘werelden’ (beleid, politie en wetenschap) die elkaar hier-
boven hebben ontmoet gemeen hebben is immers precies de noodzaak tot interne en 
externe samenwerking. Dat samenwerking binnen de politie en tussen de politie en 
haar partners vereist is om succesvol te zijn, lag als motivatie mede aan de vele her-
vormingen die het politiebestel de laatste jaren heeft gekend. Net zoals er ook samen-
werking is vereist binnen en tussen diverse veiligheidsgerelateerde beleidsdomeinen 
zoals justitie, welzijn, huisvesting etc. is er ook samenwerking vereist tussen academici 
om de tot op zekere hoogte beperkte know-how die er aanwezig is te bundelen en de 
‘grenzen’ die tussen instituties gecreëerd en in stand gehouden worden te overbrug-
gen. Bovendien vereist de vermaatschappelijking van het politieonderzoek, zoals Van 
Nuffel heeft toegelicht, een nauwe samenwerking en uitwisseling tussen politie en 
academici. Interageren en schakelen lijkt daarmee de boodschap voor de toekomst.

Dat ook het Centrum voor Politiestudies daarin een rol heeft vervuld in het verleden 
en dat ook in de toekomst kan, bleek uit Easton’s betoog. Het centrum kan inspelen op 
de door Bruggeman geformuleerde nood aan betere borging en transfer van het uitge-
voerde en uit te voeren wetenschappelijk onderzoek naar de politiepraktijk enerzijds 
en op agenda-setting van het politieonderzoek anderzijds. Hoe en in welke vorm is 
momenteel onderwerp van discussie in de vernieuwde Raad van Bestuur, die sinds 1 
juni 2010 aan de slag is10. Vast staat dat ook hier de bereidheid tot samenwerking, los 
van institutionele banden, het uitgangspunt zal zijn bij de stimulering van uitwissel-
ing tussen beleid, onderzoek en politie.

Het evenwicht tussen beleid, politie en wetenschap is niettemin duidelijk ‘kwetsbaar’. 
Eigen logica’s beheersen deze werelden en inspanningen zijn vereist om vruchtbare 
uitwisselingen tot stand te brengen. We beschouwen deze publicatie als een uitgesto-
ken hand aan hen die bereid zijn samen verder te gaan. We zijn ervan overtuigd dat 
verschillende ‘platformen’ daartoe gestalte kunnen geven omdat de vorm er uitein-
delijk niet toe doet. Verandering is zelden gegenereerd door institutioneel denken 
maar door initiatief van onderop en daar is ook de vruchtbare aanzet tot discussie 

9 POLICING AFTER THE RECESSION: A European Policing Research Institutes Collaboration 
(EPIC) Programme – A Discussion Paper. Drafted by Professor Martin Innes, UPSI, Cardiff Uni-
versity, 12 February 2010.

10 Zie www.politiestudies.be
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naar aanleiding van de evaluatie van 10 jaar politiehervorming getuige van. Bruggen 
bouwen lijkt momenteel niet alleen voor de politieke gezondheid van ons land maar 
ook voor het legitiem functioneren van onze politie en de noodzakelijke creativiteit 
binnen de academische wereld onontbeerlijk. 




